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!-شمو!تقديو

أتقدم،النورإلىالكتابهذاصدورحتىالرائعبمجهودهماعزافا

شكلواحيث،النفسوسماحة،الخلقنبالةإليه!اشاكراالحببوافر

:والوفاءوالإخلاصالصدقآياتأسمىلدى

دمشق/،العربيالكتابدارصاحب.ناصيفوليد/الأستاذ-

.القاهرة

ك!.!مم!30الفاضلةوزوجتهخليلحازم/الأستاذلندنفيصديقي-

.بالتأميناتالوزارة،وكيلاحمدمحمدمصطفى/الفاضلالأستاذ-

قطر.فيثانآلجاسمثانجاس!ابنتميم/الشيخسمو-

جريدةتحرلرسكرتير،صلاحهانى/الأستاذالقديرالصحفى-

مصر.نهضة

شكيب.أبوخلونأحمد/المستشارسور!افيالصدوقالصديق-

إبراهي!ا.عليبركات/الأستاذالمبدعوالكاتبالأديب-

.نداالرحيمعبدحاتم/الأستاذالمرهفالأديب-

العطا.أبوالسعودأبوناجى/الأستاذالفاضلالصديق-

ح!!كل!ه+..وامتنانىمحبتيخالصله!ا..جميعا

جمبنةء*-*أالفال!ج-
.
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1!لا\!،!أ!حبر

..الطياةهبلللمةالكصر51!تعلعإ

..الناكيةا،ةللثأهـالبر5

الطبيبي!طفلي

!إ..هفرهآ..005فااللل!

هـ!ىا،!حيم\
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ع!

عل!

!!عى

الطلللايةالتدفية

..إ!ا!ولللارلثلهـيعةفي

أللثطا!أالقتلتثلقالجلللاية..الت!فية

يثرقها5!وا!باإلعإلللثال!5ب!ين!

بلاكتيالا.

!أإلطرائيلؤمحما،ا*محناا!أثانتأفا)ا

،4891قبللللثاث!اهلأفللللطي!تفرللألللائل5

للقظ،ا!ولللافىلللانل5أ!أيفايثا"كتيالافإبى

الثو)ة،!نلاقتلىءالفللللالينية،الرمحامانمحلي

!إ.لللثهـمحبةا5،الط!ا،5
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مةمقلى

الاستخباراتأجهزةلاحقت،المهيونيةالدولةوقيامفلسطينأرضباغتصاب

القمعأساليبانتهجتإذوخارنجيا.داخلياالمسلحالثوريالكفاححركةالإسرائيلية

فيأماوالعحا.الجزرةبنظريةالتلويحءالعربعلىللسيطرةالداخلفيالوحشي

أقرب،الناشطةوالقياداتالفلسطينيةللزعاماتالجسديةالتصفيةفكانتالخارج

القرنمنالسبعينياتفترةوشهدتمهدها..فيالمقاومةاجتثاثلمحاولةالطرق

حيث.وإسرائيلالختلفةالفلسطينيةالمنظماتبينالسريةالحروبأعنف،الماضي

المتواصلالكفاحمسيرةأججت،وعربيةأوربيةعواصمفياغتيالعملياتعدةجرت

.والمقدسات..الأرضاستردادأجلمن

الرموزمنللتخلص)1(الاغتيالألاليبكلالإسرائيليةالمخابراتاستخدمتلقد

أسلوبإلىيحتاج،تصفيتهمطلوب)هدف(كلأنإلىوخلصت،العربوالثوار

تشغيلعندآلياتنفجرالديوالقنابل،المسدساستخدمتفقدلذلك.لاغتيالهمعين

بدونوالطائرات،كونترولبالريموتبعدعنوالتفجير،الموقوتةوالقنابل،السيارة

والرسائلالطرودوقنابل(،الموسويعباساغتيالعمليةفيحدث)كماطيار

فيوالقتل،والرشاشاتسعيل(،دانيحالةفي)كماالقتلثموالخطف،البريدية

ركلوب(.محمدالعراقيوللطيارالمشديحيىالذرةلعالمحدث)كماغامضةظروف

أحمدالمغربيالمواطنمم22.5البرتابالمسدسالقتلضحاياأبرزومن

اغتيلحيث،7391يوليو21فىالنرويجفىليليهامرجزيرةفىبوشيقي

زعماءاكتيالعمل!اتانتثرتبعدما،)الأحضبواصطةالإلماعيليةالطائفةعلىهـقفى378عام)1(

)الحشاشين(اصمومن.صباحبنالحمنأصمهاالتي)الحثاشين(فرقةوميفرقها،إحدىيدعلىالسلمين

أشاسين:والقاتل،+هة!+أءحكهأشاسينيثن:)اغتيال(كلمةمعنىالحدكةالأوربيةاللغاتاشتقت

العصورفيالحضاراتنثأةبدايةإلىجذورماتعودبلالعهد،حديثةليتالاكتيالاتوظاهرة.7ءأك!ح!كه

ولعل.م.ق51(عامهيبارخوساليونانيالطاكيةاكتيلمضتسنةوخسانةألفينمنأكثرفقبل.القديمة

على.مق44عاماكت!لالذيقيمر،!وليوسالرومانيالقائداغتيالهوالميلاد،قبلوقعاكتيالحادثأشهر

.بروتوسماركوسبالتبنىابنهيد

0011الموصادثدسلأفىالجصديةالتصنية
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الرصاصعليهأطلق،سلامةحسنعليالفلسطينيالمناضلبأنهظناالخطأبطريق

النرويجيةزوجتهأمامالشارعفيالجريمةوتمتداعرةوعميلةإسرائيليعميل

.المارةوبعضالحامل

تمحيث،بيروتفيالثلاثةالفلسطينيةالقياداتحراسأيفتابالبرتاأغتيل

دونبالبرتاللقتلكريبةطريقةإلىوتوصلواطويلةأبحاثبعدالطلقاتتعديل

المتفجراتمنأخرىبأنواعالطلقاتبحشووذلك،القتلةيكشفقدموتإحداث

القتيل.بجواريمرثخصبهايسمعيكادلاالتيللدرجةصوتاأقلالناسفةوالمواد

الديالسريعةالاغتيالحوادثمعيتنابالصغيرحجمهلأنفهذا)برتا(لماذاأما

6تحويالديالصغيرةوخزينتهالخفيفوزنهجانبإلى،العامةالأماكنفيتتم

خططعنأحيانايغ!يمهمأمروهذاالنظريلفتلاحالكلعلىإنه.طلقات

الجريمة.موقعمنوالانسحابالتغطية

فيلأفرادتمتالتيالاغتيالحوادثبعضفيالبرتاالموصاداستخدمتوقدهذا

للدكتورذلكحدث..يحدثمايششعرونقدجيرانهناككانإذاخاصة،بيوتهم

طرقعندما،8691مايو27فيفيبأمريكاالفلسطيذي)1(الفاروقيراجيإسماعيل

الموسيقىفيالمتخصصةالفاروقيلمياءالدكتورةوزوجتهوقتلوهالأشخاصبعضبابه

الإسلامية.والفنون

7291فبراير17فيزعيتروائلالفلسطيهيالمناضلأيفتااغتيلالأسلوببذات

لثرحإيطاليافياليساريةالمنظماتمعجسوزايمدأنزعيتراستطاعلقدروما.في

الموسادقررتالبارزالدبلوماسيلنثماطهونظزا.الفلسطينيالشعبقضيةحقائق

اغتيلنفسهاوبالوسيلةوهربا.مجهولانشخصانالنارعليهأطلقحيث،اغتياله

منالفلمفةفيالدكتوراهشهادةونالأمريكاإلىورحلببيروتالأمريكيةالجامعةمنتخرجالفاروتيالدكتور)1(

مؤلفوهو،الإسلاميةوالدراطتالعلوممجالفيملحوظنمثاطلهوكانفيها،بالتدريم!وعملإندياناجامعة

المتحدةالولاياتقبلمنمرثخاكانلأنهالموطدواغتالته،الثلاثةالدياناتعنأكثرماكتانجاوعثر!نلخممة

.للملامجنيفلمؤتمرالفلمطنيالمفاوضاتوفدأعفاءأحدليكونالأمريكية

)1..8المو!طثرسةدالعصديةالتصفة01
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وكان7891.فبراير4فيلندنفيالفلسطينيةالتحريرمنظمةممثلالحماميسعب

حسنعليمساعدزعيترالواحدعبداغتيلأيضاروماوفي.لامعةعربيةشخصي!

الليلةتلكوفيراوغهماولكنهشخصانتتبعهلقد16/01/7291.فيأوروبافيطلامة

وفيأدوارها،بأحديسكنالديالكبيرةالعمارةإلىفدلفسبقاهأنهمايدرييكنلم

.هناككاناشقتهإلىيؤديمظلمممر

اغتيلفقدفرنسا،فيالفلسطينيةالتحريرمنظمةممثل،القلقالدينعزأما

كانتبوضياءمحمدالجزائريالمخرجلكن..7891.أغسطسفيباريسفيبمكتبه

منوكانالأسودأيلولمنظمةإلىبوضياءانضمء.الشيبعضغريبةاغتيالهوسيلة

بادرجماعاتمعبالمنظمةالخارجيةالعلاقاتمنسقفهوأوروبا.فيرجا!هاأبرز

فيماخاصة،الإيرلنديالجمهوريوالجيشاليابانيالأحمروالجيثىماينهوف

علىالقبضألقىحينمالبنانفيكانلقد.والأسلحةالمعلوماتتبادلبمهاميتعلق

كأهلها،الفرنسيةيجيدبوضياءولأن،توريسديرينيهري!اسمهإسرائيليععيل

منإثرهاعلىطردشديدةضغو!بمثأنهحدثتالذيالعميلاستجوابفيساعد

الصدفةقبيلمناليسبوضياء:كتبالحادثهذامنشهروبعدفرنسا.إلىلبنان

(.باريسفيمكانكلفيتوريسديبالفرنسيألتقيأن

حيثالطليعيكويستمسرحإلىبوضياءذهب7391يونيو8صباحففي

الغطاءفتحبسيارتهالانطلاققبلوتعودهبوضياءعندالأمذيللحس.ونظزايعمل

قنبلةلهوضعوافقد،العادمماسورةوفحصالسيارةتحتوالنظرللاطمئنانالأصامي

فيضاغطاوثبتواالتيار،بمفتاحمرتبطانواشتعا!هاتشغيلهاآلية،القيادةمقعدتحت

إلىلاأعلىإلىتنفجرلكيوذلكالقنبلةتحتالحديدمنقطعةووضعواكرسيه

هوكانجسدهاخترقتالديالناسفةالعبوةأنالفرنسيالبوليسواعتقد.أسفل

باريس.فيالثانيرجلهاالأسودأيلولوفقدتبنقلها.يقومشخحيا

111)..دالموط!ثريعةفىالجسديةالتصف!
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قيلالذي)1(كنفانيغسانالفلسطينيالكاتبقتلأيفتاالطريقةبذاتبيروتفي

..الأمضىصلاحههوالقلمكانإذ.حياتهفيرماصةيطلقلمفدائيا)كان:أنهعنه

!!.(.فدائيينكتيبةمنأكثرالعدويزعجكانذلكبركملكنه

ا)!مشريمحمودثقةالموسادنسفتفقد،التليفونطريقعنالموقوتةبالقنبلةأما

وطيدةدبلوماسيةعلاقاتذاالرجلوكالطبها،وهوباريسفيالتحريرمنظمةممثل

فيدفنهالصهيونيةالسلطاتورفضت،الموسادأزعجمماالدوليالسياسيالولطفي

7291.ديسمبرفيباريسفيفدفنالفلسطينيةخالدأمقريته

،السياراتوفيبالفنادقالأسرةوتحتالشققفيتنفجرالتيالقنابلوبأسلوب

الكاتب!ثرارأبوماجدحصربلامنهمنذكر،الفحايامنطويلةقائمةهناك

المؤتمرفيكلمةلإلقاءدعوةجاءتهالذيالمشهور،الفلسطينيوالمناضلوالأديب

إلىعودتهوعند،8191أكتوبرروما،فيالفلسطينيالشعبمعللتضامنالعالمي

ألقىأنبمجرد،سريرهأسفلالقنبلةزرعمنانتهواقدالموسادرجالكانالفندق

هائل.انفجاراعقبهصريعوميضحدثالمرهقجسده

وبعده،7391مارصفيبنيقوسياأوليمبيكبفندقعيادحسيننفسهالمصيرلقى

موقاصي.زيادزميلهبأسبوعين

أسلوبفهو،الناسفةوالطرودالملغومةالبريديةالرسائلبواسطةالاكتيالأما

مصرفيالثورةقياممعتزامنت،طويلةحقبةمنذالمولادرجالأتقنهمخابراتي

عندماربيئا،عثرال!بعةذاتلممىأختهوابنةهو7291يولعو8فيبيروتفياكتبل:كنفانيك!ان)1(

:الحادثعنزوجتهتقولبتثفطها.هغوقدسيارتهانفجرت

القطارلعبةبتمليحقاممكتبهإلىيذهبأنوقبل،بالثرفةالقهوةنحتمياليومزلكعباحطويللوقت)جلسنا

الدينة.إلىخالهامرافقةأرادتلميمى.بالمنزلاليومزلكثلاثتهميلعبكان.عمتوابنتيفائزابنناتخصالتي

إلىجريخانزلنا.المنزلنوافذكلبفعلهاهتزتالذي،العنمفالانفجارصوتدوىلناوراعهمامندقائقوبعد

أيأرولملميمى..ترقدكانتمنهاأمتاربعدوعلى،النيرانتلتهمهالعربتناحطامبقاياوجدتحيثالجراج

يفربفائزكانبنما..كالمثلولةوقفتالسرلى.رجلهأكتثفبيوإذاعلطأناديمرخت..لغسانأثر

.(.ليلىالنتيأيماوتحرخمنهازا..الجداربرأسه

7391!نا!ر22وفي.الفلمطانيالكاتباكتمالعمليةبتدبمرقاموا)مجهولهن(ثمةأن4الأنباوكالاتأوردت

كنفاني.اكتيالعنم!نولةالموسادأن،الإصائيلمة(بوت)جروطليمصحشةنثرت

0011الوماد!ثرسةلىالبسديةالتسنيلأ21
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التفالذينجيبمحمداللواء،وطنيممريرئيسأولمنالإسرائيليوالرعب

بدأت،البريديةبالطروداغتيالحوادثمنذلكتلىوما،الثورةلثبابحوله

غزة،فيالمصريةالعسكريةالمخابراتمكتبرئيسحافظمصطفىالعقيدباغتيال

الملحقاغتيل،مباشرةالتالياليوموفي،5691يوليوفيملغومطردبواسطةقتلالذي

أيضا،ملغولمكتاببواسطة،مصطفىصلاحالمقدم،عمانفيالممريالعسكري

وما،هاركابييهولثافات)أمان(العسكريةالمخابراتجهازرئيسبريدئاأرصله

بعدألمانياغادرواالذين،بالقاهرةالألمانالصواريخخبراءضدذلكبعدجرى

الموساداستطاعتحيثميلز،وولفجانجالكبيرالعالمرأسهمعلىوكان،تقسيمها

بغرضالعديد،قتلتالتيالملغومةالرسائلوصولوتوالىبينهمعملائهاأحدزرع

والموادالصواريخصناعاتتطورعلىيساعدوالاكيالقاهرةعنوإبعادهمتخويفهم

الإسرائيليالعميلعلىالقبضالمصريةالمخابراتوألقت.القاهرةفيالكيماوية

بالمؤبد.عليهوحكموزوجتهلوتزسيجموندوولفجانجيوهان

بعدةالموسادفيالقتلفرققامتالإسرائيليةلا2أ)عوزي(الرشاشاتوبواسطة

)1(الفلسطينيةالتحريرمنظمةقادةمنثلاثةاغتيالحادثأثهرها،اغتيالعمليات

ثم،مم22.5برتابمسدساتأولأالحراسقتلواحيث،9/4/7391فىبيروتفي

الذين،الثلاثةالقادةأحدبهايشعرقدطبيعيةغيرحركةأدنىدونبعيذاسحبوهم

كثيؤاالتيالكلا!ئينكوفمدافع،ويمتلكونمختلفةطوابقوفيواحدةعمارةفييقيمون

منالآمنبالجوالثلاثةالقادةولمثعور.الإسرائيليينأجسادرصاماتهااخترقتما

بألمانيا)2(ميونيخعمليةعلىرذاالمباغتا!جوماهذايتوقعوالمحو!!م

الألعابدورةفيالإسرائيليةالبعثةمنصهيونيا11ضحيتهاراح)الفربية(،الدي

.هناكالأوليمبية

بالعبر!ة:!تابلهاالتيالثبابرب!حوعملية،فردانعملية:منهاأصاءعدةالعملهةهذهعلىأطلقت()1

3.نعورأفمف

ا!ميكل(.)حراسمنالثالثبالجزهجاءتميونيخمذبحةتناميل)2(

13))..دالوطشرسةفىالب!ميةستصنية
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باستخدامبعدعنالتفجيرأسلوبالإلرائيليةالمخابراتاستخدمتوقدهذا

هذهضدهاستخدمتمنوأشهر.الفلسطينيينالمناضلينلقتلكونترولالريموت

زرعوا،طويلةسنواتمدىعلىللموساداللدودالعدو،سلامةحسنعليالوسيلة

المقامبهاستقرأنإلى،القتلفرقوتطاردهوتترصدهتتبعهبالعيونالعالمدولخلا)ها

علىالعثوروتمرزقجورجيناالكونجمالملكةالجميلاتجميلةحبيروتفي

..مسكنه

علىالإعدامحكمأصدرتالديوهي7891ديسمبر8فيمائيرجولداماتتلقد

فيالمفرقعاتخبراءبمعاونةكولبرجورونالديكريفربيترأنإلا،الوحشهذا

مقعديأسفلكومت.77.لأمادةمنكيلوجراما15تزنثحنةأعدا،الموساد

عسافأنيسمنزلأمامالسيارةأوقفتاستأجراها.الديواجنالفولكسالسيارة

عندشقتهابنافذةوهيصغيرزرعلىتضغطأنمهمتهاللموسادعميلةتسكنحيث

جهنم.إلىلحظةفيالبقاعشارعوتحول،كانوقد..سلامةحسنعليسيارةمرور

12فيهناكوفاتهنبأوأعلنببيروتالأمريكيةالجامعةمستشفىإلىسلامةوئقل

تطلقطائراتبواسطة،الجومنالاكتيالعملياتذلكبعدلتجئ،9791يناير

ياسينأحمدالشيخومع،لبنانفىالموسوىعباسمعحدثكمامواريخها

.النوعهذامنالعملياتعشراتوبعدهماوقبلهما،بعدهمنالرنتيسىوالدكتور

ضدالإسرائيليةالمخابراتاستخدمتهاالديالاغتيالوسائلأبرزهذهكانت

الديالوح!ثيةالوسيلةتلكالعدو،لبربريةاحتقاؤايزيدنا.وماالعربالمناضلين

إسرائيل،فيإلاالدنياتعرفهلمجديدأسلوبالموساد.فيالمفرقعاتخبراءابتدعها

الضحيةولكنتشغيلهابمجردتنفجرالسيارةمحركفيناسفةعبوةوضععلىيقوم

الأرجل.تقطيععنيسفرالانفجارحيث..بالقطعموتهايريدونلاهم..تموتلا

لإصابةيحدثالذيالانفجاريكفيبحيثوتخفيفهتعديلهجرىالعبوةفمفعول

إصلاحها.لاستحالةالمستشفىفيبترهايستدعيمما،فقطالأرجل

))..الومادثريعةفىالج!ميةالتصنية14
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،الحياةمدىالمعنويالاغتيالعليهيطلقأنيستحق،الوحثيالأسلوبهذاإن

المحتلة،الأرضفيالعربيةالبلدياترؤساءءالإسرائيليةالمخابراتإليهولجأت

بساممعالبدايةوكانت.توسعاتهميباركواأواليهودسياسةمعيتآلفوالمالذين

إبراهيمنجابينما،اللهرامبلديةرئيسخلفكريمثم،نابلسبلديةرئيسالشكعة

.البيرةبلديةرئيسالطويل

فاليريالفرنسيالرئيسوقرر،البلدياترؤساءأرجلتقطيعخبرلثاعلقد

تحملالأوروبيةالصحففخرجتفرنسا،فيوخلفالشكعةعلاجديستانجيسكار

إسرائيلخسرتبينما،أرجلهمابترتوقدبحورهماوحفلت،والمؤازرةالتعاطف

بشراسة.بيجنمناحيموهوجموالتأييد.العطفمنكثيزا

المسئولهوبيت()2()الشينالداخليالأمنجهازرئيسأشيتوف)1(أبراهامكان

الإسرائيلية.مصادرهابقوةالمعروفةالأمريكيةأورليانزنيومجلةذلكذكرت.الأول

ففيحةبعدمنصبهمنطردهوأوالاستقالةإلىواضطربالوحشيةأشيتوفووصف

أرجلتقطيعوراءمن:إسرائيلفيمهمسؤالوانفجر.طويلةلفترةالصحفلاكتها

الإنسانيةالمبغةعنبعيدبرمتهالأمرإن؟المحتلةالغربيةالضفةبلدياترؤساء

إسرائيل.فيوا)هيمنةالقوةبمراكزيتصلولكنه

منذالإرهابيبيجنتاريخعنملفاتمنلديهابما،الإسرائيليةفالمخابرات

تلكوراءكانلثخمياالوزراءرئيسأنالعامللرأيتؤكدأنحاولت،القدم

رؤساءأرجللتقطيعأمنهأجهزةيدبإطلاقالقفيةأشعلوأنه،الحوادث

الاثنينمنواحدعلىلزافاوبات.ومباركتهبموافقتهكانتمماكلوأن،البلديات

أثيتوفعلىفكانالدولةفيالثقلمركزالوزراءرئيسولأنالآخر.أمامينسحبأن

منولكن،إسرائيلفيللإرهابالأولالزعيم،هكذابيجينليظلويطرديلامأن

الستار.خلف

8191.حتى7491منبيتثينرئاسةتولى)أماتيف(أشيتوفأبراهام)1(

.شاباك:هوبيت(،)ثينبالمعروفالداخليالأصنلجهازالجديدالاسم)2(

001115دالوطثربة!مالجسديةستسنية
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الوزراءلرئيسباستجوابتوليدانوشمويلالمعارضالكنيستعضوتقدموعندما

عكسيثبتأنويتحداهالبلدياترؤساءإرهابأوامروراءبأنهيتهمه،شخصيا

سبقتها.الديالإرهابقفايامنالمئاتذهبتحيثإلىالقضيةتذهب،ذلك

قميتاأسلونجاوالاغتيالاتوالمجازرالإرهابمناتخذتالديإسرائيلهيهذه

إرهابهاامتدبلفحممبالعربمن)هاالمعارضينتصفيلمفهي،الدولةعليهقامت

إلىالمتحدةالأمممبعوثبرنادوتفولكهالكونتاغتالتإذأيفتا.الأجانبإلى

اليهود.وعحاباتالعرببينالنارإطلاقوقفمباحثاتلإجراء4891عامفلسطين

إسرائيل،رفضتهللتقسيممثروكاوأعدالفلسطينيينمعالسويديالرجلتعاطف

.القدسشوارعأحدفيعلانيةسبوأندريهالفرنسيالعقيدومعهواغتيل

أثارتلليهود،الاغتيالحوادثمنبالعديديزخرأيفتأالصهيونيةتاريخإنبل

وحاييم،2491عامهاندييعقوباغتيالعمليةمثلحو)ها،اللغطمنالكثير

،8291عامجرونزوإميل،2291اليهوديةالوكالةفيالثانيالرجلأرلوسولوف

عمليةفيتورطتعديدةأمنيةشخمياتاستقالتوبسببه،للسلاميدعومناضلوهو

؟!مدبرةبعمليةأيفتارابيناغتالواهل..ترى.اكتياله

الدولةكنهوإدراكتكتنفإلىيقودناالإسرائيليالإرهابجذورفيالبحثإن

الاغتيالأسلوباستخدمتأنوكان.فلسطينلابتلاعالقمعيةوسياستها،الصهيونية

الذينهؤلاءالثائر،وملاحقةالفلسطيذيالصوتلإسكات،القمعأساليبأبرزكأحد

المقدلة.للأرضفداءأرواحهمحملوا

فيإجمالأ!هاالتعرضبصددلسنا،هذهالاغتيالبعملياتمتخمسجلهناك

لاتدليلأأشهرهااخترنالكننا،الكتبعشراتاهاتتسعأنمنأكثرفهيكتابنا،

وما،الإسرائيلي-الفلسطيذيالصراعتاريخفيومنعطفاتآثارمن!هالماحصزا،

لكنوداخليا.خارجيا،الصهيونيللكيانحالاتهابعضفيحادةأزماتمنسببته

0011الوصلاضرسةفىالب!ديةالتصنيلأ16
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الجسديةالتصفياتإلىإلرائيللجوءمنبالرغمأنهإغفا)الا،يمكنلاالديالحقيقة

سياسةفشلتفقد،خاصةالكفاحولرموز،مفرطبشكلالفلسطينيةللقيادات

يتحقق.لنحلمالإسرائيليفالأمن.الأمنفيالمرجوةأهدافهاإلىالوصولفيإسرائيل

المنيعة.بالأسوارومدينةفلسطينيةقريةكلطوقتولوحتىالمنالبعيدهوبل

أجهزةنفذتهاالديالاغتيالعملياتلأشهرنتعرض،الكتابمنالجزءهذاوفي

الماضي،القرنمنالسبعينياتحقبةفيأغلبهاووقعت،الإسرائيليةالاستخبارات

مصالحضد،المسلحالفلسطيذيالثوريالكفاحمراحلأعلىشهدتالديالفترةتلك

!!..الخارجفيوأهدافهالعدو

لوجيلفاافربد

نصرمدينة-القاهرة

2662-171-12.
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ضىص

نبيرهفحفر)أبىمحملية

!ا.ثةالثلىالفللللطينيي!القاأةاكتيالا5

)اكلالقللل!ةبالغةقظره؟-0791لللنة

..الفلق005اليأللدلللاره!ولللط؟ه،ثقيرةمظيمان

منظمةألللو،(..ا)ايلولتأللللللتأ..الطان!5"لثلللا)

الف!اليةبعمليات!اإلللرانيلألزلطاللللرية،بالغةاليةفا

ا!محلي؟القرا)!ثافىالطا)ء.في5اكلالافيالطا)قة

هي!نيلأهأبطةمح!ا!لللئ!لي!هلأأى)!:إلللرائيل

أنبا!ثةا.(الطياةعه5عليبالبظ،لهملللموء

(المون)قانمةأفرا)أثرلاقتفا،مالا)رةألثلرللد5أمحنق

إ!ملاباولفي
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الأسودأيلولتاريخ

الأردنفيالفلسطينيةالمقاومةبتصفيةحسينالملكقام0791)أيلول(سبتمبرفى

علىالعرقويةبمنطقةوتمركزها،لبنانإلىالمقاومةبانتقالانتهتدمويةمذابحبعد

الإسرائيلية.-السورية-اللبنانيةالحدود

جبهةتأسست،الفلسطينيةالقيادةتتمركزحيث،ببيروتالفكهانيحيوفي

بها،الخاصةالأنباءووكالة)فتح(منظمةعنالمنبثقة،7191عامالأسودأيلول

علىفعلكردالألمانيبالتليفزيونالجبهةتأسيسعنإياد،أبو،خلفصلاحوأعلن

عليالأسطورةالفدائي،الأسودأيلولأركانهيئةضمت.الأردنيةالقواتوحثية

يايمربحرايمةالمكلفة17القوةو)قائدالأسودأيلولعملياترئيس،سلامةحسن

وفؤاد(يوسف)أبوالنجارويوسف،العمريوفخري،عودةداوودومحمد(،عرفات

.عدوانوكمال،الحسيذيأمينالأسطورةالمفديقريبالحسيذيوكازي،شمالي

،الأردنضدعملياتهاأولىتكونأنالبديهيمنكان،الأسودأيلولوبقيام

بفندق7191نوفمبر28فيالأردنيالوزراءرئيسالتلوصفياغتيالجرىحيث

تثففيالقتيلدميلعقالسواحأمامركبتيهعلىالقاتلوجثا.القاهرةشيراتون

لنالجبهةعملياتبأنمضيفأسلامةحسنعليقالهكذاجذا،يكفيهذاواف.

الأولا!الدفهيفإسرائيل.الأسبابكانتمهماذلكبعدعربيضدتوجه

.والخارج،الداخلفيإسرائيلوالأخير،

فقد،الفلسطينيةالتحريرمنظمةباسمالرسميالمتحدث،ناصركمالأما

أسستالفلسطينيةالنظماتأنذلكفتح.عنالتهمةيبعدلكيالحادثاستنكر

()العملياتجميعفإنوبالتالي،عرفاتبرئايمة0791فبرايرفي!هاموحدةقيادة

ماسلامةحسنعلينفذ.مراحةذلكعنيعلنلموإن،القيادةبعلمتطبخكانت

بالفعل.لسانهعلىجاء

21بىتفىنلرولعملية
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إياد()أبوخلف)1(صلاحبقيادةالأسودلأيلولالعامةالأركانهيئةاجتمعت

ميونيخفيخارقةفدائيةبعمليةالقيامعلىإصرارهناكوكانالموقفلاستعراض

نقطتيقفيالعمليةأهدافوانحصرتالأوليمبيةالألعابدورةتقامحيث7لا7أسا3

إلىالعالمأنظارولفت،الإسرائيليةالمعتقلاتفيأسيزا236تحرير:أساسيتين

كرهينة.الإسرائيليةالأوليمبيةالبعثةباحتجاز،فلسطينقفية

العملية،أهميةعلىالأسودأيلولفيالبارزينالقادةأحدالنجاريوسفأكدلقد

انتقىفقد،سلامةحسن،العملياترئيسأما.لمطالبهمالرضوخعلىالعدولإجبار

كمالوبمعاونة.والمهارةالتدريبمنعاليةدرجةعلىالفدائيينمنمجموعةمن

فيالأوليمبيةالقريةاقتحاممنالثمانيةالفدائيونتمكن،العامالمنسق-عدوان

إلا.آخريناثنينوقتلإسرائيليينرياضييقتسعةوأصر،7291سبتعبرمنالخامس

أطلقإذ،أنفالهأثناءهاالعالمحبسلاعة91بعدحدثتالمتوقعةغيرالمذبحةأن

أث!!لا+ولس!فىالجويةالقاعدةفيالمختطفينعلىالرصاصالألمانيالأمن

بعدسراحهمالألمانأطلق.فدائيينثلاثةعداماصرعىالجميعوسقط،كاهء)س!ممم!حدا3

أيضآ.الأسودأيلولبهاقامتألمانيةلطائرةخطفعمليةفييوما،55

4891.عامإ-ائيلدولةقيامإعلانبعدغزةإلىأصتهحوانتقل،3391عاميافافيخلفصلاحولد)1(

كان.ينفملانلاحليفينيومهامنوصارابعرفاتوالتقى3القاهرجامعةالتربيةبكليةالتحقحيثبالقاهردتعلم

كانأنهعنهيقولون.الحاسمةالقراراتواتخاذمعقدد،دكريةبعملياتالقيامعلىالقدرةلديهالذكاءحاد

تقبل،بقراراتالنهايةفيوالخروجوالتحليلاليقظةدائمضقلهلكن،ا!!ولكأبيطويلةلساعاتصامتايجلس

قلبهإلىأقربهم،البناتمنومثلهمالأولارمنثلاثةأنجب..الأصيةوحياتهالبيتيعثقكان.الثكأوالخطأ

إلىبعتمنالتنقلدائمفهو.أمنيةلاعتباراتطبقاتتثكلحياتهوكانت.الأطفالبثللالممابةجيهانابنته

اياد(:)أبو:كتابمقدصةفيعأمعدا!ءالاه"رولوإيريكالكاتبيقول.نفمهالكانفيليلتينيقفيولا،بيت

القوةحراسأشرسمنبمجموعةنفمهويحيط.المطاعمأوالعامةالأماكنيرتارماونادزاكالمطاريد،يحياإنه

حركةفيالمخابراتبأعمالالمكلفالرصد،لجهازالمريالجناحالأصد()أيلوللتنظيمقائذاايادأبوكان.17

)الرصد(،المخابراتجهازعلىيثرفحيثالتحريرةمنظمةفيعرفاتياصبعدالثانيةالثخصيةومو.فتح

وأعلنصراحةصدامإيادأبوعارض،للكوممتحمينصدامكزووبعدوخارجيا.داخلياالمنظمةلمياسةويخطط

زيد،أبوحمزةقامواحد،بيومللعراقالتحدة3الأمهلةانتها،قبل1991يناير14وفياللأ.علىمرازارأيه

موحمينصدامأنوتردد،تونسفيإيادأبيباكتيال،فتح(مخابرات)رنيمىا)!وللأبيالشخميالحارس

تنظيمقائدنفال(،)أبوالبناصبريذلكفيوسيلتهوكان.المنظمةراخلبغدادلمجاسةلانتقادهبقتلهأمرالذي

2002أغمط!ىفيبندادفيزلكبعدوقتله،صداماحتضنهالذيالدوليالإرهابيذلك،المنثقالثوريفتح

والعنف.الوحثيةفيموكلةأصارمعهلتموت

بلإتفى!رديقعم!ية22
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الخفيةالعرب

الانتقامعلىمائيرجولداأقسمتوبينما،إسرائيل)1(ميونيخعمليةهزت

الذيالوقتفيهذا..الأرضعلىكانواأينماالأسودأيلولزعماءومطاردة-لقتلاهم

وتثيرالإسرائيليالأمنتهدمأخرىلعملياتيخططونالأسودأيلولرجالكان

العسكريةوقوتها،العربيةالقوميةفيثقتهمالرجالفقدلقد.مكانكلفيالرعب

وكزةسيناءالعربخسرإذ6791.فىالإسرائيليالعدوأمامهزيلةهمثةبدتالدي

الصفوحدةتمامافانهارت،عينغمضةفيوالجولانوالقدسالغربيةوالضفة

الرنانة.للخطبمنبرسوىالعربيةالجامعةتعدولمالعربي

بالغةظووففي،حياتهمأيامأسوأيعيشونالوقتذلكفيالفلسطينيونكان

منيكنولم.الآدميةالحياةمظاهرلأبسطتفتقدحقيرةمعسكراتداخلالقسوة

الدعائيةبآلتهافإسرائيل.وظروفهم،بمعاناتهمالآخرينيحسأنأبداالسهل

مجردالفلسطينيينوأنشعب.بلاأرضعلىتعيشأنهاللعالمصورتالجبارة

إلا.ليسللابتزازوسيلتهمهوالإرهاببأنآمنوا،القتلةالإرهابيينمنحفنة

الدتيالعربيةالجيوشضدأمنهاعنتدافعمسالمةدولةأنهاأيضاللعالمصورت

فيالعربيةالجيوشكانتحينفي،)هممأوىبالبحراليهودوتتوعد،تحاصرها

كافةعلىاليأسويخيم،والتدريبالسلاحفيونقصتاوضعفا..انهيازاحالاتهاأسوأ

والدبلوماسية.السكريةالأصعدة

إسرائيلإلىالعالمفيهالتفت،وا)هزيمةوالضعفاليأسلادهكهذاجوقي

أماميكنلم،خانقعربيانكسارووسط،فلسطينفيالتاريخيحقهاعنالمدافعة

لا،:للعالمليقولوا،ا)!زيلةبإمكاناتهماستطاعتهمقدر)العمل(إلاالفلسطينيون

ثعب،يموتولنيمتلم،مغتصبمحاصر،،منتهك،لاجنشعبهنا،نحن

أرضهعلىالحربكانتسواءفلسطينسبيلفيويحارب،المحتلةأرضهعنيدافع

العالم.منبقعةأيفيأوالسليبة

.حبثى()جورجفلمطينلتحريرالثعبيةالجبهةمعبالاشتراكميونيخعمليةنفذت)1(
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باسمالرسميالمتحدثناصركمالألقاه)وفا(الفلسطينيةالأنباءلوكالةبيانوفي

نحنالأبرياء،قتلنقصدلا)نحن:فيهجاءالمنظمةأهدافيحددالتحرير،منظمة

القذرالدورالعالميالعامالرأيأمامنضعلكي،والمجازر،الظلمضدنقاتل

الثورةمنيتجزألاجزءفنحنلشعبنا.العميقةوالمأساة،الصهيونيللاحتلال

الأقوياء(.إلايحترملاوالعالم،بالدمستتحرروالأرض،الفلسطينية

منأحدالاوهو:إسرائيلفيآخرقراريقابله)بالعمل(..الفلسطيذيالقراركان

عدمإذنالمهمة.(الحياةقيدعلىبالبقاءلهمسموحميونيخمذبحةعنالمسئوليق

أصدرهالقرارهذا.الكلمةمدلولاتبكلالانتقامبلالأسر،فيأحدبأيالإيقاع

الوزراءرئيسةمنوالمشكلة،السريةالبالغةالخارجيةوالشئونالأمنلجنةأعضاء

ساعاتتمرتكدولم..الاستخباراتأجهزةورؤساءديانوموشىمائير)1(جولدا

تلقتحتى،ميونيخعمليةمنفقطأيامخمسبعدالسريةاللجنةاجتماععلى

،الأسودأيلولتنظيممنفلسطيذيتمكنإذ.بروكسلفيأخرىكارثةنبأإسرائيل

سريةبصورةيعملالذيالإسرائيليالمخابراتضابطأوفيح)زادوكقتلمن

الفلسطيذيكانفقد.)برنيس(لمقهىاستدراجهبعد،السفارةفيأولكسكرتير

.به)2(الخاصالحالةضابطهوو)أوفيحمزدوجاعميلا

منإسرائيليمخابراتضابطعلىالرصاصإطلاقفيهايتمالديالأولىالمرةإنها

،ضراوةوازدادتالأ!ودأيلولعملياتاثتدتبعدهامدبر،كمينفيقريبةمسافة

الجديدمنصبهلتوليالعهدوليإعداديتمكانوبينما،7291ديسمبر28ففي

زميلهحفرهبسفارتهحفلأبانكوكفيالإسرائيليالسفيرأقام،لتايلاندكحاكم

أيلولمنمسلحانالمبنىاقتحمعندما،أفيمورسيمون،كمبوديافيإسرائيلسفير

أبريلفيمنمبهامنواضقالت،أثكوللليفيخلقا،6891عامالوزرا،رنيسمنمبتولتمانير:جولدا)1(

7391.أكتوبرحربأعقابفي،7491

بحيثالعملاء،لمقابلةخروجهمعندلضباطهاالأمانمامثىتوفيرالاصتخباراتأجهزةعملصميممن)2(

بهالمعمولالنظالموهذاأوفير.الموصادفابطحالةفيكماللقتلتعرضهممنتخوفاسريةحمايةخلفهمترلل

علىسهلةفر!سةأوقعتهم،بععدةحدودإلىالثقةبهموصلتالذينفباطهابعضيتجاصلهالمولاد،داخلحتى

أوربا.عو)صمفيعملائهميد
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من36سراحبإطلاقوطالبا،أسرىإسرائيليينوأربعةالسفيرينأخذاالأسود

عشرتسعةوبعد.لطلبهميستجبلممافيهابمنالسفارةبنسفمهددين،رفاقهم

رجلقتلجرىثم..القاهرةإلىتايلاندوغادراغامضةظروففياستسلماساعة

مدريد.فيالرئيسي5+ةآ7!أشارعبمدخلييشع()حنانيدعىإلرائيليأعمال

،الشاباكجهازفييعملكوهيق()باروشالممهإسرائيليعميلأنهاتضحمقتلهوبعد

بهيمسكوكادعرفاتياسرطاردبأنهاشتهرنابلسفيسابقاعسكرياحاكماوكان

كوهينموتوأشعل.بدويةامرأةزيفيويهربالأسورالخعارعرفاتيرتديلملو

تحركاته.فيالأمذيللحسيجنحلمبأنهعلموافقدرؤساؤهبينعفيفآصداقا

عندما7391مارسأولالخرطومفيذلكبعدجرىما،العملياتأعنفومن

منمسلحونرجالتسعةمنهاوقفزالسعوديةالسفارةمبنىعملاقةناقلةاقتحمت

كليوالأمريكيالسفيربإعدام)2(المفاوضاتمنساعة26بعدقاموا،الأسود)1(أيلول

جورجإعدامكذلك،تعذيبهفيإمعانآرأسهحتىساقيهمنبدايةطلقةبأربعيقنويل

وأصدرت.السودانلدىبلجيكاسفيرإيدوجاى،الأمريكيبالأعمالالقائمكيرتس

الأمريكي،والتعاليالتكبربسببالرهائنبإعدام)قمنا:فيهقالتبياناالمنظمة

سببفأمريكا.الوطنيةقضيتناضدوالتآمرلشعبنا،مذابحإلىأدىالذيوالتآمر

طرابلسمنالشمالأقمىفييقعلنهر3والا.العمليةهذهعلىالبارد(نهر)عملية31الفلسطينيونأطلق()1

الكوماندوزقواتعليهأكارت،المسلحالتدريبفيهيتمالفل!طينيينللاجئينمنسكر31منهاثتق،لبنانفي

كبيربعددوأوقعتفقط،أيالمبعثرةالخرطومبعمليةالقيامقبل،7391فبراير02/21ليلةالإصائيليةالبحرية

ال!فريةالأوامرهيأيفاالبارر(النهر)تذكرعبارةكانت.الجرحىلعثراتبالإفافةقتلىالفلسطينيينمن

ال!فارةدأخلمنسيعلنونهاالتيللمطالبالاستجابةعدمحالةفيالنربيينالدبلوماصيينبقتلتقضيالتن

.بالخرطومالسعودية

أيلولقياداتأحد(،عودةداود)محمدداودأبوعنالإفراجفيتتلخصعنهاأعلنالدبالمطالبكانت)2(

،كنيديروبرتالسناتوراكتمالبتهمةبأمريكاالم!جونلرحانبشارةوسرحان،الأردنفيوالمعتقلالأصود

رفضت)الفربية(.ألانيافيبال!جنأحكانايقضونالذ!نالألمانيةماكهوفبادرمنظمةمنعديدينوأعفاء

لنوائنطنأننيك!ونريتثاردالأمريكيالرئيسوأعلنالمملحين.لطلباتالاضجابةوألمانياوأمريكاالأردن

بطريقةكانتالثفريةالرصالةولأن..الثلاثةالرهائنبقتلالعمليةلقائدأوامرهإيادأبوفأعطى،بابتزازهاتسع

وطلب،بيروتفيالخرطومبمفارةسلاصةحمنعلياتملمثلأكالتثويثىمحتملةشكوكأيولإزالةالراديو،

الرصالةأنمؤكذا.بالخرطومال!عوديةال!فارةفيالمملحينإلىالبارد(النهر)تذكرذاتهاالرسالةنقلمنهم

.هناكللأزمة)سعيدة(نهايةإلىصتؤدي
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عشرات(.والعربيالفلسطيذيالشعبنكبةوسبب(،الأردنفيالأسودأيلولمذابح

قلوبفيالرعبألقتإسرائيلضدالعالمعواصمفيالأسودلأيلولالفدائيةالعمليات

جويةولشركاتالإسرائيليةالعاللشركةالطائراتمنالعديدلخطفخلافآاليهود،

الديالناسفةوالطرودللرسائلإضافة،الأسرىزملائهمعنللإفراج،أخرىعالمية

إد.لندنفيالعدوبسفارةالزراعيالملحقإحداهاقتلت،رسالة)24(عددهاوصل

.بيريز)1(شيمونباسممعنونةإسرائيلإلىمنهاواحدةووصلتشيشوري(آمي

أهدافهاثمارتجذيوبدأت،واسعةشهرةحققتهذهالأسودأيلولعمليات

اليساريةالمنظماتمنالعديدتعاطفوكسب،الفلسطينيةللقضيةالعالمبانتباه

أيلولبعملياتمنبهرينإسرائيلضدللعملالجنسياتكلمنشبابفاندفعالعالمية

أرضهم.فيالفلسطينيينبحقمؤمنينالأسود،

الموتقانمة

الفلسطينيةالفدائيةفالضرباتالسوء.غايةفيالوضعكانفقد،إسرائيلفيأما

سمعةوساءتعام.بشكلوالسياحةالإسرائيليالاقتصادعلىالأثرشديدةكانت

تملذلك.لهمثيللاأسطوريبشكل)هاروجالديالإسرائيليةالاستخباراتأجهزة

تكادبصورة،الفلسطينيةالعملياتعلىللردالمختلفةالأمنيةالأجهزةبينالتنسيق

منالإسرائيليالشارعلتهدئةوتحجيمها،العملياتهذهمنللحد،انتقاميةتكون

والانتقامالردفيالطويلةإسرائيلذراعقوةإبرازأخرىناحيةومن،ناحية

زامير)2(زيفيأصدر،)شاؤول(شارعفيللموسادالرئيسيالمبنىوفي.والتحرك

وهو.والعربالفلسطينيينبحقالدماءوصفكبالإجرامحافلتاريخلهصهيونيإرمابي:بيريزثيمون)1(

وزارةثمالإسرائ!طيةالحكومةفيالمواصلاتوزيرمنمبثغل.فلمطينأرضعلىيولدلمالأملبولندى

8791.إلى8591منالنترةفيالوزراهرئاصةفيثاصرإحقوخلف.الدفاع

الفدائيةالعملياتأضرسعهدهفيوقعتالذي،791(-)6891الموسادرئ!حى2أ7أمأ+ة2زاميرزيفي)2(

.7391أكتوبرحربفيإصرائيلبانتكاسةالوظيفيتارتواختتم،الفل!طية
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فيفورهمنفشرع.القتلفرقعنمسئولا)1(هاراريمايكبتعيينقراراالجهازرئيس

كانحيث.ميونيخعمليةوراءكانواالذينالألودأيلولزعماءتضمقائمةجعع

قائمةوشملت.بيروتفيوبقيتهم،ظاهريةوظائففيأوروبافييزاللابعضهم

من:كلالموت

والمؤسسالأسودأيلولعاموقائد،عرفاتمساعد،إياد()أبوخلفصلاح+

)رمد(.الفلسطينيةالمخابراتجهازعلىوالمشرف،الأول

المحتلة.الأرضداخلالعملياتومسئول.الأركانهيئةعضو،عدوانكمال+

قياداتها،وأبرزالأسودأيلولمنظمةرئيس،(يوسفالنجار)أبويوسفمحمد+

الأنشطةعنالعسكريوالمسئول)رصد(،الفلسطينيةالمخابراتجهازورئيس

.لبنانفيالفلسطينيينلث!ئونالعليااللجنةورئيس،السرية

المنفذ،والعقلالأسود،أيلولفيالعملياترئيس،حسن()أبوسلامةحسنعلي+

)المخابرات(التحريرمنظمةفي)الرصد(وجناح17القوةوقائد

تحريرورئيس،الفلسطينيةالتحريرمنظمةباسمالرسميالمتحدث،ناصركمال+

الموحد.الفلسطيذيالإعلامومسئول(،الثورة)فلسطيقالمركزيةمجلتها

.الأركانهيئةوعضوالعملياتضباطأبرزأحد،العمريفخري+

سلامةمعبالقاهرةتدرب،بالعملياتضابط،)2(داود()أبوعودةداودمحمد+

الدولية.الععلياتلتنسيقالقياديالمركزوتولى،والعمري

بطريققتلعندصا،بالنرويغليليهامرفي،7391عامللموصاددوليةففيحةأشهربطل:هاراريمايك)1(

بأنهماعترفوا،رجالهمنخمسةعلىالقبضوألقى.الحاملزوجتهأمامبوثيقيأحمدالمغربيالجرصونالخطأ

الأصليواسمه،مايكولدكبير.حدإلىبوشيقييثبههالذيسلامةحمنعليالفل!طيصيالفدانييطاردون

وانخرط..لإصرانيلا!!جرةقبلبمورياحلبفيطويلةلفترةأقامتأوربيةيهوديةلأصةة2791عام،ميثيل

وتهريبالمفادبالتجسسعنىحيثفيها،المخابراتضباطأوائلمنويعد،الإرمابيةا!!اجانامنظمةفي

واعتزل.وبيروتأوربافيالفلمطينيةالزعاصاتأبرزاغتيلتيديهوعلى،إسرائيلإلىجنسيةبلاهم،مناليهود

نوريجا.مانويلبحديقهوالإطاحة9891عاملبنماالأمريكيالغزوبعدالعمل

تلبيةعنهالإفراجعمانورفغتالأردنفياعتقل.معونيخعمليةفيللعملياتالعامالقاندكان:داودأبو)2(

الرصاصأطلقالمبعينياتأواخروفي.الخرطومفيالمعوديةللسفارةاقتحامهمعندالأصد،أ!لولرجاللطالب

الوقت.ذلكمنذالساحةعنأبعدتهخطرةإصابةوأصيبوارسوفيعليه

27بروتفىلرهـانعمدية

http://www.al-maktabeh.com



الفلسطينيةالتحريرلمنظمةالخارجيةالاتصالاتمنسق،زعيترعادلوائل+

بإيطاليايقيمكانوالذي.سلامةحسنلعليالأولالمساعد،زعيترالواحدعبد+

5691.منذ

ومنسق،بباريسالطليعةبمسرحجزائريمسرحيمخرج،ضياء)1(بومحمد+

الدولية2اليساريةالمنظماتمعالتحريربمنظمةالخارجيةالعلاقات

بمنظمةا!مامةالعسكريةالرموزوأحد،الأركانهيئةعضو،الحسي!يكازي+

التحرير.

فيوتخزينهاالأسلحةتهريبعنالمسئول،)2(القبيصيرؤوفباسلالدكتور+

أول!باا

.)فتح(منظمةفيالمخابراتلثعبةرئيس،(ا!هول)أبوالحميد)3(عبدهايل+

.بيروتفيوالمختبئينالناجينالثلاثةميونيخأبطال+

الإسرائيلىالثعلبهاراريمايكبرئاسةالموتفرقمنالث!رسةالمطاردةبدأت

.والموسادالأسودأيلولرجالبينوهناكهناالاغتيالاتوتناوبتالعجوز.

لاقتفاءالموسادونساءرجالمنالنخبةنخبةضمكاملاعملفريقهاراريشكل

اغتياللهوأمكن،عنهمالمعلوماتمنقدرأكبرجمعحيث،القائمةأفرادأثر

منالاغتيالأساليبشتىمشخدما،أورباوعواصموقبرصبيروتفيبعضهم

القبضألقى7391فردانعمليةوبعدببارس.الطليعي)كوكلت(لممرحمديزايعملكان:ضياءبومحمد()1

الفرنسية!جيدكانالذي8بوضياولأن.!!رائيل2لصاالتجسىبتهمة(تورشديرينيه)ايفالفرنميعلى

الضغوطلكن.يعترفأنالعميلالفرنميوكاد.التحقعقأئناءالترجمةبعمليةقاموقتها،ببيروتصوجوذا

قالالمنطمةإلىرسالةبوضياءكتببأطبيعبعدها.ترحيلهوتمعنهفأفرج.اعتقالهاضمراردونحالتالثديدة

واكتهل(.باريسفيإليهأذهبمكانكلفيتور!سديبالفرنميأصطدمأنالصدفةقبيلمنالمىفيها

7391.يونيو28فيبوضياه

بواصطةالكونكوردقمرمنبالقرب7391أبرولفيبباريساكتيل.الأصلعراقي:القبيميباسلا&كتور)2(

.الثارعفيلاحقاهسلحين

.1991ينا!ر14فيفلمطدغيرجلبواصطةتونسفيإكادأبومعاكتيل:ا)مولأبو)3(
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وقنابل،السياراتفيوتفجيرلا،21ورشاشات،مم22.5عياربرتامسدسات

كونترولالريموتوبواسطة،اللاسلكيالتليفونبواسطةوالقتل،النومبغرفمزروعة

بعد.عنالاكتيالطرقمنالإسرائيليةالوحشيةابتكرتهماأحدث

الاستطلاعقسمتتبعالديالاغتيالفرقأشرسهاراري!همجندالثهداءهؤلاء

الكوماندوز)وحدةباسمأيفاوتعرف،،ء3!لأ!5ا!كا؟ة7ماتاكال()1()سايريت

حيزفيخططهاوضعمنالاستخباراتلتمكين0691سنةتأسستالديالعليا(

التنفيذ.

راحالدي،بيروتفي)فردان(عمليةعلىالضوءتسليطهوالآنيهمناوما

نعوريمأفيفاسمحملتوالديالنجارويوسف،عدوانوكمالناصر،كمالضحيتها

رئيس)2(باراكإيهودوقادهاهاراريمايكللعمليةخططالموساد.في(الشباب)ربيع

السابق.الصهيونيالوزراء

الثلاثة؟للزعماءالموسادرجالتوصلوكيف

للعملية؟التخطيطبدأوكيف

السمكريا!!جومخطةتضمنتهاالديوالوقايةالأمنإجراءاتهيوما

؟بيروتمنوالانسحاب

؟بيروتفيالستةالجواسيسمهمةكانتوماذا

العمليةتنفيذفيباراكايهوددوروما

0691عامتأستوقد)926(.الوحدة3باالجفىفيتعرفخاصةعملياتوحدة:ماتكالصايريت)1(

تدريباتتدريبهمتم،المختلفةالجيثىوحداتإلىكتمونأفرارمنوتتالف،أرنان3أفراالجنراليدعلى

إصرائيل.حدورخارجخطرةبمهامللقيامخاصة

بالجئىخدمتهفيتدرج.طولكرممنبالقربهثارونشارمشوطنةفي4291عامولد:باراكأيهور)2(

للمخابراترئيماوعملالخامةالعملياتوحدةإلىانغم59910عالمالأركانرنيسمنحبإلىوملحتى

5991عامالداخليةوزيرمنمبشغل.6791،7391حربىفىواشترك8591(-)8391)أمان(العسكرية

لمخلفه1002عامحتىنتانياهولبنياممنخلفاللوزراءرنيناأصبح9991مايووفي.الخارجيةوريرمنحبثم

ثخمفاصد!اوكان،تونسفيجهادأيوواكتمال،بب!وتفردانعملهةبشهاسر!ةمهامبعدةقام.شار،ن

.لبنانفيالكتانبولزعماهالجمهللبئمراللبنانعةالجمهورسةلرنس

92دجمرت!رل!قعملط
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وحمارهم؟المولادرجاللأصرالفلسطيذيالفخعنوماذا

واحد؟وقتفيالثلاثةاغتالواكيفالنهايةوفي

لتفاصيلها..؟مشاهدتهبعدالعمليةعنإيادأبوقالوماذا

الصفرلعظة

الخفيالصراعحدةفيهتسارعتعصيبآ..7391عامأبريلمنالأولالثلثكان

فبينعاأبدآتالتاريخيغفلهالنأحداثفيهووقعتوالموساد.الأسودأيلولبين

مخيممنبالقربحديثامقامفلسطيذيأسلحةمصنعضربفكرةالموسادتناقثى

الأمنألقىإذكلها.الأحداثمجرىغيرتخطيرةواقعةحدثت،ببيروتصبرا

العالشركةبفرعلمذبحةيعدونكانوافلسطينيينخمسةعلىالقبضالإيطالي

رومافيالإسرائيلية

فرقعثرت،أبريلمنالأول،نفسهاليوموفي.الجنونيشبهبماالموسادأصيبت

أثراقتفى،الموتبقائمة12رقم،القبيصيرؤوفباسلعلىباريسفيالقتل

.طلقاتعشرعليهوأطلقاالكونكورد،قصرمنمقربةعلىالفندقحتىرجلان

تهريبعنالأولوالمسئولالأسود،أيلولزعماءأحدمنالموسادتخلصت،وبموته

وتخزينه.أوروباإلىالسلاح

فىالأسلحةمصنععمليةبإلغاءفجأةأوامرهديانموشىأصدرمباشغبعدها

حديثوتكونالدهر،أبدباقيةذكراهاتظلأكبرعمليةيريدكانفقد،بيروت

وبينماهذاوأكاديمياتها.العالميةالمخابراتبأجهزةللدراسةومحورا،أجمعالعالم

جريئة،لعمليةترتبالأسودأيلولكانت،هبو!فيفردانلعمليةالتنازليالعد

الطرفيق،لكلاالصفرلحظةوكانت.صوابهموتفقدهمالإسرائيليينبعقلتطيح

مختلفين.وبمكانينواحد،تاريخفي،وياللعجب
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والعتاد،العددمتباينتاقوتانتحركت،7391أبريل01الثلاثاءصباحففي

تسللحيث.قبرصفي-والثانية.قليلبعدوسنفصلهاحيفافيالأولى.وا!هدف

عبوةوزرعوانيقوسيافيالإسرائيليالسفيرلمسكنالأسودأيلولمنفدائيينأربعة

تفسخبرغم،بأعجوبةالسفيرمنهانجاالإنجار،شديدة7.لأ.+مادةمنناسفة

واسعةافتحاتوحدوثالمبنىجدران

مطارفدائيينتسعةبهماعملاقتينناقلتيناقتحمتفقط،الساعةنصفوبعد

إطلاقتبادلوجرىالممر.علىالرابضةالإسرائيليةالعالطائرةلاختطاف،نيقوسيا

عمليةوفشلت،قتلىالأسودأيلولمناثنانفيهسقط،القبرصيالأمنمعالنار

إلىطريقهافيضخمةبحريةحملةبالفعلحيفاغادرتالذيالوقتفيالاختطاف

الأربعة:الأسودأيلولرءوسلإعدام،الثباب()ربيعفردانبعمليةللقياملبنان

ناصر.وكمالالنجار،ويوسف،عدوانوكمال،الأحمح)الأميرسلامةحسنعلي

لاثوريةفدائيةمنظمةرغبة.الانتقامفيالرغبتانالتقت،التوقيتفيترتيببلا

أجهزةبكاولإرهابيةدولةوركبة،للكفاحوشلةوالإرادةالكلاشينكوفإلاتملك

وقتلة،وطائراتها،المتنوعةبحريتهاوقطع،العسكريونوخبراؤها،مخابراتها

!دلالاتمنالمعنىيحملهمابكلالدولةإرهابيمثلون،سفاحون

مغا؟العسكريةوالمخابراتالموسادبينبالتنسيقحملتهاإسرائيلجهزتكيف

قليلاالوراءإلىللعودةتدعوناإجابتهمهمسؤالإنه

الشرقبال!يس

الخطو!وضعقدفردانعمليةعلىوالمشرفالمخططهاراريمايككان

منللتأكدببيروتالمحليينبالعملاءالاستعانةفيوتتلخص،للعمليةالرئيسية

ثابتلعنوانالتوصلالمستحيلمنكانولما،الأربعةالأسودأيلولقادةعناوين

بمكانمتتاليتينليلتينليبيتيكنلملأنه،سلامةحسنعليالأحمرللأمير

أكدتالذين،الئلاثةرفاقهإعداممنالانتهاءحتىمؤقئااستبعدفقدواحد،
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كمال.طوابقسبعةمنمؤلفةالفردانبتنارعواحدةبعمارةيقيمونأنهمالتحريات

.بالسادسالنجارويوسف،بالثالثناصروكعال،الثانيبالطابق)1(عدوان

الموسادمنجواسيسبستةأرسل،واحدبعنزلإقامتهممنهاراريتأكدوبعدما

شارعبهايقعالديالحعامبرجمنطقة،خاصة،بيروتشوارععلىللتعرف

قوقي،سياراتستةواستئجار،للانسحابالطرقأفضلدراسةكذلك،الفردان

.جديدة

،بلجيكيان،مختلفةبجنسياتمزورةسفرجوازاتيحملونكانواالستةهؤلاء

ريمباود،وجلبرت،بوسادشارل:التواليعلىأسماؤهمإنجليزوثلاثة،وألماني

أعمارهمتتراوحإدلر.وجورج،ماكيتيسلاووأندروتيشيللو)2(،وأندروأتاندر،وبيتر

فنزل،7391أبريل3منبدايةبيروتإلىوفدوا.والثلاثينوالسبعةالثلاثينبيقما

ثماطنعلىالواقع)أطلانتيك(بفندقالآخروالبعض)ساندس(بفندقبعضهم

الآخر.يعرفلاأحدهمكأنوتصرفوا.البياضة

استطلاعية،جولاتفيمراتعدةالأقدامعلىسيرا)العملية(منطقةجابوالقد

ولاحظ،)3(فلسطينلتحريرالديمقراطيةالجبهةمكاتبأمام،الخرطومبشارعومروا

ذلكبعداستثمرالملعبهذا.بالشارعيقعرياضياملعباأنالمحترفينالموسادعملاء

وجلوسهمالملعبعلىترددهمخلالفمن،الإجراميةمهمتهملإنجاحجيدااستثمارا

جامعةا!!ندسةبكليةالتحق48910عامغزةقطاعإلىونزحبفلسطينبربرةقريةفيولد:عدوانكمال)1(

)فتح(لحركةالأولىالنواةتأشسفييامم.الخمسينياتأواخرفيوتخرجالبترولهندصةفيوتخصصالقاهرة

المملكةفيأرامكوبمثركةللعملسافرثم،الستينياتمنالأولالنصفخلالللبترولمصرشركةفيوعمل

وعفويةالحركةفيللعملتفرغثم،6791عدوانبعدماإلىيرياالحركةفيالقياديموقعهبقى.المعودية

قيادةت!لمالأررنمنالمقاومةخروجوبعد.التعبئةمشوليةثمفتحفيالإعلامممئوليةت!لم.الركزيةاللجنة

اشثهاده.حتىموقعهفيواشمر(المحتلة)الأرض

ألمانية31منهبدلأبعضهافيوزكر،الإيطاليةإلىالقريب3الاهذابثأنالممادراختلفت:تيئيللوأندرو)2(

.الأخرىالأصا،بقيةعلىالممادراتفقتحينفي،براونمونيكاتدعى

الثعبيةالجبهةعنبجبهتهانثقالذي،حواتمةنايفيقودها:فل!طينلتحريرالديمقراطيةالجبهة)3(

فيالعملياتيةالقواعدتقعبينعا،لهرئيسيامقزادمثقمنمتخذا.حبثىجورجالدكتوربرئاسةفلسطينلتحرير

.بيروتفيالجبهتينبينأحيائاسلحةوصداماتخلافاتهناكوكانت.اللبنانيالبقاعوواديبيروت
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ومواعيد،الأمنيةالحراساتعنشيءكليعرفواأناستطاعوا،مدرجاتهعلى

عليهم.المرورونوباتتسليحهمإلىإفافة.أفرادهاوعدد،تغييرها

الخطةوضعلإتماملاسلكيجهازيبواصطةالمومادإلىنقلتالمعلوماتتلككل

أمريكيةسياراتأربعةانتقوافقد،السياراتعنأماالحفر.ساعةوتخيرالمحكمة

(16)رينووأخرى،)بلايموث(وواحدة،سكايلارك)بويك(ماركاتجديدة

دولارثلاثمائةدفعبعد،كارولينا7!،أ5أفيسوكالديمناستأجروهافرنسية

ويراقبونيرصدونونهازاليلأبيروتبشوارعالسياراتقادوا.سيارةلكلكتأمين

ف!ثلها.أوالعمليةنجاحمسئوليةتقعالستةهؤلاءعاتقفعلى،ويحللون

كمدينةعصورهاأزهىتعيشبيروتكانت،السبعينياتمنالفترةتلكفي

كلمنالسواحتضمفهى.(الشرق)باريسلقبعليهاأطلق،متحررة،مفتوحة

مجلاتهاأنحتى.الصاخبةالحمراءواللياليوالتحرربالبهجةوتفيض.العالمأنحاء

ببيوتملحقةوكبائن،للانسجامصاخبة)أماكن(بتوافرصريحةإعلاناتحوت

فييقعالذي)الحمراء(شارعالوقتذلكفيواشتهر.بالساعةللزبائن)تؤجعالليل

فيأمابالنهار،مزدحمتجاريشارعفهو.المدينةلثرقشمالياسمهيحملحي

السكارىبصياحتختلطعاليةوضحكات،ماخبةموسيقىإلابهتسمعفلاالليل

.المجونوبآهاتالمخمورين

للأمنيكنلمصورها،بشتىاللانهائيةبالحريةمفعمكهذامجنونخفموسطفي

البلداقتصادحيث،الضيوفالسواحلراحةمجندفالأمنيذكر،وجودبيروتفي

الأمذيللغيابوكان.والفنادقوالأسواقالباراتفيالزوارهؤلاءينفقهماعلىمتوقف

وتنفيذ،الشرقباريسفيمطلقةبحريةالموسادعملاءيرتعلكيوحيويمهمدور

.بنجاح)فردان(عملية

33بيروتفىلردانعم!ية

http://www.al-maktabeh.com



الشبابربيع

بينوثيقتعاونحدثإذ،يمكنمابأسرعتسيرإسرائيلفيالترتيباتكانت

والشئونالأمنلجنةاجتماعاتتحدده،)أمان(العسكريةوالمخابراتالموساد

و)أمان(المعلوماتتجمعفالموسادمائير.جولدابرئاسةالسريةالبالغةالخارجية

بالتنفيذ.الجيشقطاعاتكلمنالمؤلفة7!5؟عمع)السايريت(وحدةلتقومتخطط

المباشرةالقيادةتحترسمياوتخضع،)استطلاع(تعذيبالعبرية)سايريت(إن

لتمكينتأسستالديالعليا(الكوماندوز)وحدةباسمأيفاوتعرف.الأركانلرئيس

التنفيذ.حيزفيخططهاوضعمنالس!كريةالاستخبارات

طائراتاستخدمتالعالمفيكوماندوزقوةأولهىماتكالسايريتكانت

عدةهناكالعدو.خطوطخلفالخطورةمنعاليةررجةعلىمهماتفيا)هليوكبتر

علىسوفييتيةرادارمحطةعلىالاستيلاءعمليةأهمهاذلكفيمشهورة)عمليات(

وأجهزةهوائياتهامعأطنانسبعةعنتزيد،9691ديسمبر26فيالسويسخليج

بيروتمطارعلىا)هجومعمليةأيفتاهناككانت.إسرائيلإلىونقلها،التحكم

مدنيةطائرةعشرةثلاثوتفجير،6891ديسهبر28مساءبا)هليوكبترالدولي

علىا!هجومعقبوذلك،أخرىعربيةوشركاتاللبنانيةللخطو!تابعة،خالية

ديسمبر.26فيأثينامطار

جذبعاولتشكل،الإسرائيليةالمصادرتقولحسبما،)سايريت(وحداتإن

تصفياتعدةبعدتقريباكلهمالقرعةعليهمتجريالذين،الإسرائيليينللجنودقوي

تخدمحيث،الغربفيالحالهوكماعسكريتقليدإسرائيلفييوجدفلا.معقدة

مثلعسكريةأكاديمياتفيتدرسأو،معينةوحداتفينفسهاالأسرةمنأجيال

مايوجدإسرائيلفيأنهغيربريطانيا.فيهيرستوساندأمريكا،فيبوينتويست

الفئاتلكل)الجذب(يعذيوالعبريةالروسيةفيمصطلحوهو)البووتكتزيا(،يم!مى

اشتركالذيديانعوزيالعقيدذلكعلىالأمثلةأحد.السايريتلوحداتللانضمام
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بوحدةالالتحاقمنوتمكن،ديانموشىأخابنفهو،بيروتمطارعلىالغارةفي

جذا.مختارةسايريت

المتأهبة،العلياالكوماندوزوحدةالمختلفةالدفاعجيثىوحداتمنتشكلتهكذا

اسمالعمليةعلىأطلق،إسرائيلشبابخيرةتضمولأنها)فردان(.عمليةلتنفيذ

التنباب(.)ربيعأونعوريم()أفيف

!!..لقتلباوامرأ

بحريةقافلةحيفاميناءغادرت7391أبريل01الثلاثاءصباحمنالسادلةفي

زوارقوتسعة،اعتراضوسفينةاستطلاعسفينتىمنمكونة،بيروتإلىطريقهافي

كان.الألمانيةجاجوارالزوارقتصميمعننقلا)سعحطرازالصنعفرنميةصواريخ

قادةاغتيالمهمتهمباراكإيهودبقيادةمظليينجنود)جاعاس()1(الزورقبجوف

.بيروتفيالثلاثةالأسودأيلول

المكلفيئالمظليينبجوفهايقبعالدي)مبطاح(الصواريخسفينةأيفتاهناككانت

تقريبا)جاعاس(بمواصفاتوهي.فلسطينلتحريرالديمقراطيةالجبهةمبنىبنسف

الدمويالإرهابتحركهكذا.الطفيفةالتعديلاتبعضعليهاأدخلتقدكانتوإن

محاولةفيدماروسائلمنلديهمابأحدثمسلحبحريأسطولفيالإسرائيلي

آونةبينالأسودأيلولرجاليطلقهوالذي،بإسرائيلالمتربصا)هلعوحشلنسف

.خرىوأ

000/14قدرةديزلمحركاتأربعةذومتر،7*304وأبعاد،طتا025حمولتهصريعزورق)جاعاس()1(

قاذفعلىالمقدمةفي)جابراييل(صاروخ2بومسلحفباط،6بينهمفردا04وطاقمه،عقدة04صعتهحمان

إضاءدباعثعليهمركبمم04بمدفعالمؤخرةطابيةوكذاصواريخثلاثةذاتدوارةالوسطوطابية،فردي

جابراييلالماروخأما.السطحيةالأهداففربعلىعلاوةللطائراتمفادكمدفعوي!تخدم،أبيض

015كيلوجرام004الكليوزنهةلم59!32وقطرهمترا55/3طولهالمنعإسرائيليفهو،موجه،بحر/بحر

حيثكيلومترا41إلى5ممافةعلىالمالدفإلىتوجيههيتمالراداريالتتبعطريقعن.المدمرةالرأسوزنمنها

.الارتفاعفييتحكمقياسبجهاززود
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تخوفهملمدىونتيجةتماما،الليلمنتصفعندالصفرساعة)!اتحددتال!؟طية

مخزننسفوهوجدا،الأخيرةاللحظاتفيالخامسا!دفألفىوتخبطهم

وصيدا،بيروتبينماقواتهتوزععواقبمنالعدوتخوفإذ،صيداشماليللذخيرة

محتملة.لمأساةويعرضهامقاومتهايضعفمما

مطلوبآخرهدفعلىالتركيزتم،السابقةالأربعةالأهدافإلىبالإضافة،لكن

الأسطورةوالفدائيالعربيالوحشإنه.التضحياتكانتمهما،ثمنوبأيتمفيته

تؤكدأخبارورودمنفبالرغمالأسود.بأيلولالعملياترئيس،سلامةحسنعلي

زملائهصوروكذا،لهتقريبيةصوراأنإلا،الليلةتلكفيببيروتتواجدهعدم

والنسف،القتلفريقيأفرادجميععلىوزعت،وعدوانوناصريوسفأبو،الثلاثة

دولار.مليوننصفمكافأتهوتكون،فيقتلهأحدهميصادفهأنأملعلى

،الخارجوفيالداخلفيإسرائيلزلزلالذيالأحمح)الأميرفهولا؟؟،ولم

المقاومة،صفوفبينللموسادجاسوساعشرينمنأكثروإعدامكشففيوتسبب

المنظماتشجعمما،موقعكلفيضارباالإسرائيليةالأمنيةالنظمكلوأربك

ضدفدائيةبعملياتوالقيام،معهالتعاطفعلىوإنجلتراوألمانياالبابانفياليسارية

)الأميرا،لقبالموسادفيعليهأطلقوالذلك.العالموأذهلت،العقولهزتإسرائيل

يديهعلىالقتلىاليهوددماءلكثرة،و)الأحمح،بعرفاتالوثيقةلملته

العلياالإسرائيليةالقيادةأصدرتهاللغايةومشددةمارمةأوامرهناككانتلقد

وهي:

)أكيذاقتلأ،وعدوانوناصريوسفأبوالثلاثةالزعفاء)ثتلى(+

أقسىتحتالعملياتساحةفيالفرقأفرادمنالجرحىأوالفئلىجثثإخلاء.

.الظروف

الأسلحةحقائبوملءالثلاثةالزعماءلدىوملفاتأوراقمنيوجدماكلجمغ+
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:السؤاليثوروهنا

لديهممماللاستفادةإسرائيلإلىخطفهممنبدلاالثلاثةقتلعلىالإصرارلذا

؟أسرارمن

لوالخطفعمليةأنإلىأشارتوالملابساتالتقاريركلإن،نقولوطلإجابة

واكبالذيالمذهلةالمفاجأةلعاملأكيدانجاحالنجحت،ا!اخططحسبما،تمت

والشئونالأمنلجنةأعضاءوجميع،مائيرجولدالكنوتوقيتها.العمليةظروف

لما،ميونيخلمذبحةثازالقتلهممجنونةركبةلديهمكانت،السريةالبالغةالخارجية

التي،الأخرىالفلسطينيةالمنظماتلإرهاب،الإسرائيليةللقوةإظهارامنذلكفي

مكانأيفيالجميعسيطولالانتقامبأنموجهةرسالة)فردان(عمليةأنستدرك

العالم.ما

لنهايتهواقعيةصورةبنفسهسلامةحسنعلييرىأن،كلهذلكمنالأهم

إسرائيل،ضدوالتخطيطالعملفياستغراقهعنحياتهعلىالخوففيشغله،المؤكدة

منويخرح،بهالمشهورالأمنيحسهيخونهحينئذ.تركيزهويفقدويتوتر،،فيتخبط

!!..صاخبة،مثيرةأخرىقصةوتلكخائؤا.منهازا،فيتصيدوهمخبأه

البحرعرضفيالإسرائيليةالبحريةالقوةرت،أبريل01مساءالتاسعةفي

الذينالستةالعملاءمنالأمانوإث!ارةالصفرلحظةبانتظار،بيروتمدينةمقابل

بيد،الشاطنعلىبسياراتهموينتظرون،البحريالتحركبتفاصيلعلمعلىكانوا

عمليةالفورعلىتبدأ،بهالإضاءةزرعلىمراتأربعةبالضغط،قويكشافأحدهم

فريق()1(ليبكين)أمنونزميلهيقودبينما،القتلفريق)باراك(يقودحيث.فردان

بعرضالعملياتغرفةداخلبأولأولأويتابع(هاراري)مايكمعهماينسق،النسف

واحد؟توقيتفيالثلاثةالزعماءاكتالواكيف.البحر

الصلياتقواتإلىانضمالإلرائيلي.الدفاعجشىفيرائدبرتبةوتتهاكان:شاحاكلبكينأمنون)1(

عملعةفيوشاركوخطط،8691عالم)أمان(العمكرسةالاضخباراتترأصحتىمنامبهفيوترقى،الخاصة

تونمى.فيالوز!ع)خل!لجهادابواكتيال
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؟داعرةامرأةزيفي)باراك(تنكرولماذا

وقوعه؟لحظةالحادثإيادأبووصفوكيف

الاءنفاسصدي

المتلألئةالساحرةبيروتأمامالبحرعرضفيالإسرائيليةالبحريةالحملةرست

وانكب،العاديةالاتصالوأجهزةالراداروأجهزةالمحركاتأوقفتالأضواء.

فيالمقصودةالأهدافأماكنتبينالديالخرائطولحظةعلىضباطهمعهاراري

.والانسحابوالتنفيذالتحركلخططأخيرةومراجعة،المدينة

النسففريقبجوفهاالبياضةشاطنمنبالقربترسو)مبطاح(السفينةكانت

حمامشاطئمنبالقربرتفقد،)جاعاس(أما(.شاحاكليبكيق)أمنونبقيادة

(.باراك)أيهودقائدهبخلافرجلا،عشرينمنالمؤلفالقتلفريقبجوفهاالمغارة

سحقفيورغبته،للعربالشديدةكراهيتهعنهاشتهر،رائدبرتبةباراككان

وأبالأخلاقلابعترف،كالثعلبماكر،كالحمامةوديعصهيونيإنه.الفلسطينيين

والملابسالمدنيةالملابسيرتدونرجالهكان.صارم،خبيث،جهوم،المبادئ

.صفراءوباروكةخليعةنسائيةملابسيرتديفكانهو،أما،الفضفاضةالرياضية

فبدا،صناعييقبثدييقصدرهونفر،الصارخةبالمساحيقلطخالناعمالنسائيوجهه

قالوازملائهمنعيانشهودزبائنها.لاصطيادتتسكعمثيرةداعرةامرأةكأنهبالفعل

ويفتح،القلوبويأسروالأبصارالعقوليخطفجعالذوليلتهاكانإنهبعدفيما

اللغزل(.الرجالشهية

بدأونصفالعاشغوفي.سريعةعشاءوجبةورجالهتناولربعاإلاالعاشقفي

كلمهمةرجالأربعةمنهاكلتضممجموعاتثلاثالأدوار.توزيعفيباراكإيهود

فيالصرفمواسيرتسلقمهمتهماورجلان.الثلاثالنتققإحدىاقتحاممجموعة

الباقيقوالسبعة،الثانيبالطابقالخلفمنعدوانكمالقتلفيللمساعدةالمنور،

.والانسحابالتنفيذوقتظهورهملحماية
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قليل.بعدسنعرفهمافذلك،نسائيةملابس)باراك(ارتدىلماذاأما

15-س!!7ومسدساتلا،21طرازآليةرشاشاتالقتلفريقأسلحةكانت

أعدادجانبإلى،المحصنةالأبوابلنسفمتفجراتوعجائنالأمريكية)الرهيب(

برتامسدسسلاحهمافكانآخروجنديباراكعداأما.العحشوةالخزنمنكبيرة

أبحاثبعدإسرائيلفيالستطلقاتهتعديلتمجدا،الحجمصغيرمم22/5

صوتا،تصدرلاالناسفةوالموادالمتفجراتمنبأنواعالطلقاتبحشوانتهت،طويلة

القاتل.بجواريمرشخصبهايسمعتكادلاالديللدرجة

وقد،بالعمثاقتعجالمساء،فيمانوعاالطقسبرودةرغم،بيروتشواطنكانت

النارية.الطويلةوالقبلاتبالأحضانالبرودةحدةتحطم،ثنائياتفيمعاالتحموا

ثمةهناككان..لكن.الشقيوالضحكوالآهاتالقبلبطرقعاتالبحرهديرفيمتزج

بهاصغيرةحقائبيحملون،البحرشاطنإلىسياراتهمغادرواأجانبرجال

البحر.ويرقببسنارتهيقذفكلصمتفيانهمكواماسرعانصيد،أدوات

ارتختوقدالارتواءسعادةوجوههمتغمر،كسلفيالعثاقينصرفوبينما

إثارةدونباتقانمهامهمأنهواقدالشةالصيدهواةكان،مزيدإلىشوقاالأهداب

الآخر،يرفمنهمأحدلاكأنبسناراتهمبيروتشواطنعلىوظهروا،شبهةأية

السمك.صيد،واحدةهوايةفقطجمعتهم

مععاثقاندمج،الألمانيةالجنسيةيحملالذيآتاندرا)بيترمنمقربةعلى

أصابعلمحوقدالمنفعلبيترتضايق.ملتهبةحارةوقبلاتطويلعناقفيمحبوبته

حتىالوقتبهماوسيطولتتطور،الأمورأنيؤكدبما،المتقدالجسدتداعبالشاب

تمرالدقائق،وثلثعشرةالحاديةإلىتشيرالساعةعقاربكانتويهدءا.يثبعا

بيتراقتربوجرأةببرود.المتوترةالستةالوجوهعلىيخيموالخوفكالدهر،طويلة

اضطرهكذااليتبول(.بنطلونهأزرارففتحتجاهلاه.لكنهمامتنحنخامنهما

المتوترونالرفقاءانفجرحينئذ.باشمئزازيسبانهوهمابالفعلفانصرفاليصرفهما،

عندالصفرللحظةالجميعاستعد،العشاقآخرمنالشاطئوبخلو.بالضحك
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أنفاسهمبأنيعتقدونالستةكان،المتلاطمالعنيفالموجاصطخابوبرغمتماما.

تدورطبيعيةغيرأخرىأموركانتبينما،بيروتجنباتعبرتترددالمضطربة

البحر.عرضفيأحداثها

القتلفريقيأفرادصعدحتى،ونصفعشرةالحاريةالساعةأعلنتأنفما

،بالمستنداتستملأالديالمتفجراتوحقائبأسلحتهميحملون،السطحإلىوالنسف

ووقف.بالرصاصرميابالإعدامعليهمحكمرجاللأربعةصورأربعةأيضاويحملون

بذلك.الأمرصدورفورالسريعةاللنشاتلإنزالاستعداداالطاقمأفراد

لحظةمنذالتفاصيلأدقلتشملالأدواروتحددتبإحكامالخطةوضعتلقد

بينهمأفرادسبعةسيارةبكل.فريقلكلسياراتثلاث:الشاطن)1(علىالإنزال

هكذا.طارئلأيتحسبااللبنانيةالليراتآلافوبجيبه،بطلاقةالعربيةيجيدمن

منالمكانبخلوالجواسيسإشاراتتنتظر،بيروتباتجاهالأعينعشراتتسمرت

/)فردان(عمليةلتبدأ،العشاق

ميونغسيمفونية

اللجنةاجتماععلىالموافقةعنأسفرتالتيتلك،بحقعجيبةمصادفةكانت

أعفاءكان.دمشقمنبدلاأبريل901،يوميبيروتفيالتحريرلمنظمةالمركزية

اليوممحادثاتأنهواقدناصر،وكمالالنجار،ويوسف،عدوانكمال:اللجنة

بشارعواحدةبنايةفييقعالذيمسكنهمإلىمساءالتاسعةفيوعادوا،الثانى

.الفردان

الصغار،الأربعةوأولادهزوجتهمعالثانيبالطابقيقيمعدوانكمالكان

للعطورمحلأتمتلك،السبعينفوقعمرهاإيطاليةعجوزتسكنلهالمقابلةوبالشقة

علىعرضهينويهاماتقريراليكتببابهعليهوأغلقعشاءهعدوانتنأول.ببيروت

التالي.اليومفيعرفات

.وبيروتالأوزاعيفياللبنانيةالثواطنعلىالكوماندوزقواتتنزلأنعلىالترتيبتم()1
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السليب،وطنهبقضايامهموم.بمفردهالثالثبالطابقفيقيمناصر،كمالأما

جورجالدكتوريرأسهاالديفلسطينلتحريرالشعبيةالجبهةبينالحادةوبالخلافات

كان،حواتمةنايفيرأسهاالديفلسطينلتحريرالديمقراطيةوالجبهة،حبثى

نأففل،لذلك(،نخلة)عيسىالث!اعروصديقهرفيقهلوفاةأيضاحزينانامركمال

فيصورتهعلقلقد.تأبينهحفلفييلقيهاسوفرثاءقصيدةليكتبمكتبهإلىيجلس

عليهعيسىوليدهاتحملمريمالسيدةيمورآخربروازبجوارأسودشريطذىبرواز

الجدار.مساحةتثغللفلسطينخريطةخلفهومن.السلام

حيث،السادسبالطابقشقتهكانتفقد(يوسف)أبوالنجاريوسفمحمدلكن

فدلفمنهكا،المركزيةاللجنةاجتماعاتمنعاد.الخمم!ةوأولادهزوجتهمعهتقيم

العمرمنالبالغيوسفابنهدروسهعلىانكببينما،الراحةبعضينثدسريرهإلى

وأمه،إخوتهمناثنانحولهومنعاما،عشرستة

الكلاشينكوفمدافعجانبإلىويحتفظون،مسلحينالثلاثةالزعماءكان

تعملإنذاربأجهزةثققهمأبوابأيفاويؤمنون،محمثوةأتوماتيكيةبمسدصات

يقفكانالبنايةمدخلوعلى.الخارجمن)الكالون(بعابثعبثماإذافوريا

البنايةمنمقربةعلىيقيمفيم.الطلقاتسريعبالكلاشينكوفمسلحانحارسان

الأسود.لأيلولالروحيالأبإياد()أبوخلفملاحالأولومساعده،عرفاتياسر

الشعبية،الجبهةلمبنىمقابلمنزلفي،معدودةخطواتبعدعلىأنهالمدهثىلكن

أيفئاإعدامهمالمطلوبهؤلاء،ميونيخمذبحةمننجواالذينالثلاثةالفدائيوننزل

صلاحكان،اليومذلكمساء،البحتةوبالصدفة.الإسرائيليةالموتقائمةأفرادضمن

الرائعةميونيخملحمةإلىليستمعبينهميجلس،المراتلعشراتخلف

فمقار)1(،الثلاثةهؤلاءبخصوصأبذاصوابعلىالموسادمعلوماتتكنلم

ألمانعةطانرةالأسودأعلولرجالاختطف،ميونلخمذبحةمنفقط!ونا55بعد،7291أكتوبر92في)1(

فيالتمليموتمبالقوةعنهمالإفراجأمكنوبالفعل.المذبحةمنالناجمنالئلاثةزملانهمعنبالافراجوطالبوا

إلىذلككعدرحلوا-كةوفي.الأبطالاستقهالاصتقبلواحيثلهبياإلىالطائرةبهمطارتبعدماكوجوسلافلا.

.الديناريالقادروعبد،اللهعبدوسمهر،سعودايراميم:همالثلاثةوهؤلاء.بروت
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فقطالكبارالقادةإلابهيعلمولا،للغايةسرياكاناللبنانيةبالعاصمةإقامتهم

كانتعاماالليلمنتصفوفي.أخبارهموتتلقط،عنهمتبحثالدياللعيون(تحسبا

لينظمالوحيملكةناصركمالويستحث،مكتبهبغرفةيكتبيزالماعدوانكمال

فيالشديدا!هدوءلكن.عميقنومفياستغرقفقدالنجاريوسفأماالرثاء،أبيات

فيوترقبوخوفالبحر،عرضفيوعملضجيجيقابلهكان،الثلاثةالزعماءمنازل

!!..أبيبتل

سوللىرزي!وري

الأربعةالأمانإشاراتالمولادعملاءأرسل)1(الحمامومنارةالبياضةشاطئعلى

سرعة،فيالفريقينأفرادإليهاقفزمطاطيةلنشاتعشرةالحالفيفأنزلت،المتتالية

تبادلحدثدقائقسبعوبعد.بيروتإلىالماءسطحفوقكالسهمبعدهاانطلقت

،السياراتإلىمواقعهمالستةالعملاءإثرهعلىغادر،الضوئيةبالإشاراتأخير

الأنوار.وأطفأالموتوروشغلأبوابهافتحبعدماسيارتهمقودإلىمنهمكلوجلس

قفزحيث،الشاطنإلىالسريعةالمطاطيةالزودياكاللنشاتووصلت،دقائق

حقائبيحملونالسياراتإلىحذرفيراكفين،(ماتكال)السايريترجالمنها

تنامت،فجأة.الفضفاضةالرياضيةملابسهمتحتمدافعهمويخفون،المتفجرات

الحالفيإليهااتجه.متهدمكشكداخلفتاةعنصدرتمكتومةذعرصرخةإليهم

رأسها،فوقكانواثانيةمرةتصرخأنوقبل،رشاشاتهمشاهرينرجالثلاثة

يحملانعرايافاقتيدا،وصديقهاهيشيءكلشاهدتبعدمارعباترتعشووجدوها

قوةومعهاالمطاطيةالزودياكاللنشاتترابضحيث،الشاطنعمقإلىملابسهما

الشوارعتشق،انطلقتالديسياراتهمإلىالفريقرجالعادثم.مسلحةتأمين

.بيروتقلبفيالدماءساحةإلىوالميادين

ناصروموسىايراميمالأخويناستثهدحيث،وبيروتوالدورةالأوزاعيثواطنأنهاأخرىممادرفيجاء()1

!!الأوزاعيفي
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شارعإلىباراكبقيادةالقتلفريقفاتجهغانا،ثارعنهايةفيالفريقانانفصل

حيث،شاحاكبقيادةالمجاورالخرطومشارعإلىالنسففريقاتجهبينما،فردان

الملعبإلىالخفيفالظلاموسطمتسللين،فلسطينلتحريرالديمقراطيةالجبهةمبنى

.للهجومالملائمةاللحظةلترقبالرياضي

فريقسياراتتوقفتفردانشارعفيعماراتستبنحو()ا!هدفالمبنىقبل

بريستولفندقفيروم()جولدنمالةمنتنبعثالصاخبةالموسيقىكانت.القتل

)هوكيرفيقهذراعوتأبط،فاتنةكامرأةأناقتهبكاملوهو)باراك(ترجل.المقابل

أمامثيابهما.تحت)البرتا(يخفيانالبيتباتجاهومثميا.العربيةيجيدالذيبوتزر،

أحدهمامنباراكتقدم،الكلاشينكوفيحملانالحرسمناثنانهناككانالباب

بالإنجليزية:وسألهبشاشةفي

فضلك؟منثقابمعكهل-

ميوعة:فياللبانتلوكالديالمثيرةالجميلةللمومسمبتسقا

نعم..-

سرعة،فيمسدسيهماأخرجاالميجارة)الايشعلوبينماولاعتهالجنديأخرج

قا)ها،سولدرق)سوري.الحالفيالحارسانفقتلموتبلارصاصتينوأطلقا

.الأرضإلىسقوطهمالحظةباراك

غادرالحالوفي.شديدينوتوترقلقفيالأمريراقبون)1(الفريقأفرادبقيةكان

حيثالسلمبئرإلىالجثتانوزميلهباراكجذببينماهدوءفيسياراتهمالرجال

الأدوار.توزيعفيباراكوبدأجميغا،اجتمعوا

وتأمينللحمايةبخلافهوشةالمواسير،لتسلقالمنورإلىواثنان،شقةلكلأربعة

واحد.وقتفيالثلاثللشققالاقتحامويحدثبالتمامدقائقثلاث.الانسحاب

4الوزرارئيسشقيقنتانيامو،جوناثان،الفريقأفرادبينمنكانأنهالإسرانيليةالمراجعببعضجاء()1

المهمةانقفاءوبعد،وزوجتهيوصفأبوقتلفيجوناثاناشتركوقدنتانيامو.بنيامينذلكبعدالإسرائيلي

علىقتيلأصقطفقد،بيروتفيالمرةهذهأفلتقدجوناثانكانوإذا.العمليةصوقعفيينمونهكادواوالانسحاب

.(الكتابمنالثالثبالجؤكاملفملفيالتفاصيل)انظر7691عامبأوغنداعنتيهيمطارأصفلت
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ارتدواوقد،بالصعودالرياضيةالكاوتشوكأحذيةينتعلونالذينالرجالأسرع

فزرعوا،البنوكيقتحمونحينماالعصاباتكرجالنسائيةجواربوسهمزعلى

ثلاثةدوتبثوانوبعدهابعيذا،وانزووا،المحكمةالأبوابأمامالمتفجرات

.الإعدامعمليةوبدأت،البيتجدران!!اارتجتانفجارات

الفدا،يثمهيدة

يشبهماسمععندما،الكتابةفيمنهمكاعدوانكمالكانالثانيالطابقفي

جاهزافوجدهالإنذارمفتاحناحيةبسرعةالتفت.الخارجيثقتهبباب)الخربشة(

سوىيسمعفلم،السمعيسترقأذنهووضعالبابمناقتربخطر.أيعندللعمل

حينئذ،الحائطساعةمنبالقربووقفالوراءإلىرجع.منتظمصاعةبندولصوت

خوففيزوجتهسألته.بالكلاشينكوفليجىءنومهغرفةإلىفأسرعالأمر،فيشك

حتىالصالةإلىالمؤديالممرإلىخطاإنوما(،تقلقيالافأجابها:،يجريعما

ضربهبعدماأرضاسقطقدليجدوهالبابالأربعةالكوماندوزواقتحمالانفجار،دوى

الصحي.الصرفمواسيرتسلقااللذانالكوماندوزرجلاالخلفمن

طلقةستينمنأكثرلموتهوتأكيذاالخوفبفعلعليهأطلقوا،ذلكمنبالرغم

المغار.وأطفالهزوجتهمنمرأةعلىجسدهعنوفصلتهاتمامارأسههمثمت،مدفع

يبعدوهاأنالقتلةحاول،تئنوهيزوجهاأشلاءتحتضنالثكلىالزوجةارتمت

إليهمتسرعجعلهاالرعبمرعهمالذينأطفا)!امراخلكن،القتيلبذراعفتشبثت

تلكفيالقتلةمنثلائةكانبينما،القاسيةالفاجعةتثاركهم،صدرهاإلىوتضمهم

بقيةفتشواانتهواوبعدما،بالمكتبالديوالأوراقبالملفاتالحقائبيملأوناللحظات

بزوجهاالخاصالكلاشينكوفالمدفعحملواثم،أخرىأوراقعنبحثاالثقةغرف

وخرجوا.

الانفجار،لخطةنائمةالمقابلةبالشقةتقيمالديالإيطاليةالعجوزكانت

واجهها،ال!ثديدالدخانلكنالأمرتستطلعشقتهابابوفتحتمذعورةفاستيقظت
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القتلةأحدفوجه،بالإيطاليةتميحوهيالفورعلىالبابوأغلقتفانزعجت

وحينما.البابخلفالمرأةصرعترصاصزخةوخرجتالصوتناحيةمدفعه

السلمبئرمنبالقربيقف)1(باراكإيهودكان،المثقةالأربعةالإرهابيونغادر

منثلاثة)بينماوتوتزااضطرائاوجههعضلاتتنتفضالصغير،مسدسهيحمل

(المكانحاصرواالذينالمقاومةرجالعلىالرصاصيطلقونالحمايةفريقفيرفاقه

القتل:فريقفيباراكصرخ

زملائكم.منثلائةأمابوالقد،رحمةبلاالصراصيرهؤلاءاضربوااهجموا،

أسفلتيفترشونالثلائةكانمنهممرأىوعلى،بالكلاشينكوفإليهقذفوا

لكن،زملائهباتجاهالزحفيثودأ)أبيادوعأولالملازموهو،أحدهمحاول.الشارع

ويدعىرفيقهأما.حراكبلاهمدثمبقوةجسدهفانتفضكربلتهالمقاومةرصاصات

حذويحذوأنحاولولما،وفخذهركبتهمعسكاهلعفييصرخفكان)جاجاي(،

تمثيلمن(لابين)يفئالالمصابالجنديتمكنبينماالأبد.إلىمكانهرقد)أبيادوع(،

علىتبرزقدكانذلكبعدانتمثلوعندما.ا!هلاكمنعمرهبذلكفأنقذ.الميتدور

هلقا)2(نفسه

الثالثالطابقينفيالقتلةفعلماذالنرىفقطدقائقعدةالوراءإلىلنرجع،والآن

فيهائماالوحييستنطقالشعر،بحورفيكارقايزالماناصركمالكان.والسادس

قصةمعاربطتهمانخلةعيسىالراحلالشاعرفصديقه،الذكرياتمنبعيدعالم

يوائمأنيستطيعكيفيومذاتسألهندر،فيماإلايفترقانلاكانا،طويلةكفاح

مثلماقصيدةكتابةفييعانيبأنهناصرأجابهالشعر.وكتابةالمستمرالكفاحبين

فدائيةلعمليةالصفرلحظةانتظاريعاني

وضارك،فردانعمليةننذبانه،رسيوبثكل،مختلفةمناجاتفيباراكاعترفالدمويبتا!يخهمتباميا()1

!لامة.حمنعليلاكت!الخططواالذينالم!نولينمنوكان،تونسفيجهارأبواكتيالفي

محاولةجريمةفىضواتت!علندنفىجنالذىباراكألكمندرالموطدفابطمعأخاحدثماهذا)2(

كما.إسرائملفىبالرصاصاكتياللمحاولةتعرض4002أبرولوفى.دككوعمرالنيجيرىالوزكراختطاف

.بالقامرة7491عامعليهاالقبضلحظةموصانثراحنف!هاعلىتبرزت
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سعيدا.،قانعاالفلسطينيةالقضيةوتزوج،للكفاححياتهناصركمالوهبلقد

جرى.فجأةشقتهبابانفجرعندما،بخاطرهتدورالراحلوصديقهذكرياتهكانت

الفجائيةخطتهوأفشلوا،منهأسرعكانوالكنهمالكلاشينكوفلمدفعهمسرعا

الوحشلديهميمثلكانولأنه،طلقةبثلاثينأعدموهبأنخلفهممنبالالتفاف

علىرسموهثم.صدرهانث!قحتىجثتهعلىالرصاصإطلاقأعادوا،المخيف

قبلماأوراقهكلوجمعوا.متدينمسيحيأنهيعلمونكانوافقد.صليببشكلالأرض

تسمعحيثبزملائهمللحاقوانسحبوا.الشقةأركانكلعلىالرصاصيطلقون

الجانبين.بينالرصاصطلقات

استخدمعندماعميقنومفييغطالنجاريوسفكانفقد،السادسالطابقفيأما

وزرعواهدوءفيالدرجصعدواثم.الخامسبالطابقونزلواالأسانسيرالإرهابيون

تجلس،المدرسيةدروسهيذاكريزاللاالصغيريوسفكان.الشقةببابالمتفجرات

الإرهابيونواقتحمالانفجاردوىعندماالصغار،مناثنانوحو!هاقبالته)مها(أمه

)أين:الصبيأحدهمسألركيكةبعربية،للجميعمدافعهميصوبونالشقةالأربعة

القتلةففهمالأرضعلىوقعلكنه،النومغرفةباتجاهمذعورايوسفركض؟(أبوك

بها.يجدوهفلمالغرفةواقتحموا،النيرانمنبوابلبابهافأمطروابالغرفةأباهأن

نأبزوجتهوصاح،الصالونغرفةإلىوجرىالنجاريوسفقفزالانفجارلحظةففي

لكنهاالنوملغرفةهستيريةفي(يوسف)أمركضت.)الدولاب(منمدفعهتحضر

بنفسهافألقت،القتلةبهالحقحيثالصالونإلىصارخةوأسرعتفجأةتراجعت

إلىمعاوسقطا،الجسديناخترقتالغدر)1(طلقاتأنإلالتحميهزوجهاأمالم

..بعينهالوفاءهوبلوالفداء،والإخلاصالحبمعانييجسمأبديعناقفيالأرض

.الموتحتى

قلما،بأكديهمقتلبعملماتقامواالذينالموصاد6عملاأن،لهمقالفيذكرتايممجلةمراللتينينديفيد)1(

القتلفرقأعفاءمنالكثير!نويثعرالمولاد.فيعاليةمناصبلتوليعمبياأوصحفامؤهلينيكونون

أنهمالثلائينأبناءعلىوظهر.والاختناقالمضطربوالنوم،المريعوالفزعالقلبوأمراضوالتوتر،بالاكتئاب

يثعرعشيهأمامفحاياهمنفردكلصوتحأنهالقتلة6هؤلاأحدويذكر.سنواتبعئرعمرهممنأكبر

!!.ضليهاالتفاءوبعدقبلفحمتهوجهتذكركلماأئاويرتجف،تجاههبالذنب
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هبوطاأسفلإلىالمثقةوغادرواجلديةحقائبعدةفيمكتبهأوراقالقتلةسرق

تملأصراخاتهمكانتالذينالبيتلسكانإرهانجارصاصاتهميطلقونوهم،السلمعلى

وخارجه.البيتداخلالرصاصبأصواتمختلطة،الجنبات

لجولداوتحقق،مناز)همفيالثلاثةالأسودأيلولزعماءتصفيةعمليةتمتهكذا

لا..الأسود؟أيلولعملياتبقتلهمتوقفتهللكنراودها،طالماحلمابذلكمائيو

ويخطط،العملياتيرسم،حيازاللاكان،سلامةحسنعليالأحمر،فالأمير

العالم.عواصمفيعملياتهأشرس

يادإبوألنمهادة

الجبهةمبنىوتفجير،الثلاثةالزعماءقتلفيالإسرائيليةالحملةنجحتبعدما

الكوماندوزلقواتالنطاقواسعحصارحدث،فلسطينلتحريرالديمقراطية

،المظلاتقواتتتدخللملولكن.وجرحىقتلىعدةبينهممنوسقط،الإسرائيلية

.بيروتفيالفريقينأفرادأسرلتم،المكثفوالبحريالجويالدعمح

:إيادأبويقول

والنجاوناصركلفالذيالهجومذلك،أيامبعشرةالإسرائيليا!هجومقبل

إضافةالثلاثةهؤلاءبينهممنكان،وجالوعدةنحنتواعدنا،حياتهموعدوان

لعدمدهشتالبيتإلىوصوليوعند.عدوانكمالمنزلفيللقاء،عرفاتياسرإلى

الوقتفيوجاذامداعبا!همقلتولذا.أمنيةاحتياطاتأوقبىيةحراساتوجود

أمامإسرائيليةمروحيةتهبطقريبوعما!..حريصيقكيرفعلآ)أنتم:نفسه

قالعرفاتياسرأنوأذكر.عاليةضحكاتكلماتيوصادفت.(.وتخطفكمبيتكم

يراعونبأنهمأجابواوقد،(أمنكملفمانشينا)افعلوا:بجديةأخرىمرة!هم

ضيوفهم.إحراجيريدونولا،البيتفيجيرانهممشاعر

والتن،الفلسطنيةالتحريرلمنصةالمركزيةاللجنةأنعنالصدفةأشرتوقد

أبريل9،01فيالاجتمالحاستثنائيةبصفةقررت،الخمسةنحنإليهاننتمي

دمشق.فيولي!س،بيروتفيا739
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قضيتوقد،جذامتأخروقتفيالأولاليومفيالجلسةانتهت،العادةبحكم

التالي،اليومفيالظهيرةقبلجلسةوبعدناعر.كمالعنداعتدتكماليلدي

علىمطعمفيالغداءمعهمأتناولأنوالنجار،وعدوانناعر،الثلاثةعلياقترح

أدريولست.عامةمطاعمارتيادعنأمنيةلدواعيأمتنعكنتالعادةوفي.الشاطن

الضرورةأنالأقلعلىشعرتربما.الدعوةقبولإلىاليومهذافيدفعذبالذيما

دإمغاعدناالمرحمنجووبعدفقط.ساعتينلمجردرفاقيأفارقألاعليتحتم

الاجتمالح.انتهىمماءالتاسةوبعد..أخرلىمرةالاجتماع

هولمنوكان.السابقةكالليلةبيتهفيناصركمالمعالمبيتأنويكنت

تبيتأدعكأنعلى،أموتأن)أفضلبالمزاحمليئةنبرةفيأجابذيأنهمفاجأتي

.)1((نخلةعيسىصديقيفيرثاءقصيدةبكتابةمشفولالليلةفأنا،عندي

عمليةمنالناجينالثلاثةبزيارةأقومأنبباليوخطرآسقا.ودعته..لذلك

الطريقوفيبها.قامواالتي)2()الأوديسة(ملحمةيسمعونذبلكي،ميونيخ

نمثيطة.حركةفلسدنلتحريرالديمقراطيةالجبهةمبنىحوللاحظتإليهم

الثلاثة.الفدائيونفيهيمكنالذيالبيتعنفقطأمتارعشرةحوالييبعدوهو

جورجرجالمنمسلخاهجوقايخشونالجبهةرجالبأن،مسامعيإلىوتردد

العدوف!دللمعركةالقوةهذهادخارالأفضلمن:غضبفيلهمفقلتحبمثى.

المثترك.

لهونيو21عددالوصطلمجلة،داود()أبوعودةداودمحمدالفلسطمتيالممنولبهاأدلىأخرىروا!ةمناك()1

.انقلابخطةتدبمربتهمةبالإعدامعليوحكم،بالأردنسجوئاكنتفردانعمليةأثناء:فمهاقال9991

مني!رةورقةعلىوكتبالفلسطشعةللقيارةاجتماعفيكانأنهقالطر!فة..سالةذلكبعدأخبرني!!ادأبولكن

جاءأخرىبورقةناصركمالعلمهفرد..؟الاجتماعبعدمغانذهبأنيمكنهل:فطجا،ناصرلكمالصؤالأ

!!ادأبوعلىناعركمالأعرالاجتماعبعد.عدوانوكمالالنجاريوسفأبومعال!ومأكقىأنأرممدلا..:فيها

!!.اللطةتلكفيرفضلكنه،الكانذلكإلىلذهبأنإكادأبوعادةمنوكان.فردانفيعندهللمبمتياتيأن

وقانعتحد-فيالمؤرخونواختلفبمرهفقدالذي،هوميروسالإكرغيالثاعرملحشيإحدى:الأود!سة()2

الميلاد.قبلوالتاصعثرالثانيالقرنبينمامختلفةتقد!راتقدرقدفطعاشالذيالتارخأنكما،حياته

بىت2عمل!!وللق48
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بعدأنهأحد،يتوقعولممساء،ونصفالتاسعةالوقتذلكفيالساعةكانت

.المكانباقتحام،حب!ثىقواتوليست،إسرائيليةقواتستقومساعاتنجتلاثذلك

استهوانيإذ.للحظاتمخاوفيعنالثلاثةالناجينمعالحديثألىهانيوقد

فيلاقوهالذيالبمثعالتعذيبوصفوكذلك،العمليةمجرلىعنالمفصلحديثهم

لهمستديمةبعاهةإعابتهإلىبأحدهمأدلىحيث،نجذاوهزنيالألمانيةالسجون

كانتالتيالساعةفينظرت،الرصاصطقاتسمعناوفجأة.التناسليالعضوفي

بينقتالهناكيكونركلاأنهلرفاقيوأوضحتجديد.منأغضبوبدأت.03.5

دويومعفأكثر.أكثرازدادالنيرانيالتبادللكن.وحواتمةحبشىأتباع

المسكناقتحموعندها؟يجرىالذيماثائزاقلت،اليدويةالقنابلانفجارات

هنا(.اليهود.)اليهود.:يصيحوهوالبيتحارس

موجودونالإسرائيليون.أيامعشرةقبلبهانطقتالةينبوءتيتحققتقدها

يذالديمقرامةالجبهةمقرعلىالعثورفينجحواوهلبيتنا..؟أمامحقا

ميونيخعمليةفريقمنالثلاثةالأعضاءإن.ذلكبعديعرفوالنالتممع.؟الطوابق

مسلحونولأنناجذا.بالقربيسكنأيفتاعرفاتوياسرالجوار،فييعيشون

لذلكالكثير.نفعلأنالثلاثةورفاقيأنانستطيعلاقدفقط،الخفيفةبالمسدسات

حيثالخامصالطابقإلىالمصعدأحدهموأحضر،الرابعبالطابقالسلمعلىوقفنا

.البابفتحبأنبتعطيلهقام

الجبهةمبنىأناعتقدنا.وضجيجضوضاءتلاهمدوياانفجازاسمعناوفجأة

ليراقبواالمثاعإلىأععدقائيوجرى،الديناميتبفعلانفجرقدالديمقراطية

كانالمث!ارع.إلىأيغئاأناجريت.ينسحبونكانواالذينالإسرائيليينالكوماندوز

وذهبتالشارععبرت.بالعبريةيتحدثونولكنهم،الفدائيينزييرتدونأعداؤنا

بشكلمسكنهعلىالنيرانأطلقواالإسرائيليينبأنأخبرنعالذي،عرفاتلسكن

قامفقدذلكعلىعلاوة.مسكنهيعرفونلاكانواأنهمعلىيدلبما،عشوائي

بدرومفيالمحبوسينالفدائيينبعضوشارك.عنيفةبمقاومةالخصوصيينحراسه

94بووتد!ردانعملط
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فوقمنالمعركةعرفاتتابعالقدالإسرائيلييق.ردعفيمخالفاتبسببالبيت

)1(.(بالإشاراتموقعهمنرجالهوقادالمنزلسطح

وكان.المعركةأثناءالمجاورةالبيوتبأحدمقيمبأنذييعلمعرفاتكانلقد

بينطويلأواحتضنذبأعماقهمناهتز،أمامهوآنيوعندما.فتبأنذيمقتتغا

قواتأنمن،بهسمععما،ملحوظةبطريقةثائروهووأخبرني،ذواعيه

وهاجمت.وبيروتصيدامنبالقربالجنوبمنتسللتالإسرائيليةالكوماندوز

بعديعلمعرفاتيكنلماللحظةهذهوإلى،الثلاثةالرفاقمساكننفسهالوقتفي

الثلاثةرفاقنا:كالصاعقةالنبأوقعبدقائقذلكبعدماتوا؟أمخطفهمتمهل

.مقتولون

للمخاطرةونظزاالفعحايا.مساكنحيثإلىالذهابعلىالفورعلىعزمت

.جدوىبدونولكن،الذهابعنيصرفذبأنعرفاتحاول،ذلكفيالكبيرة

الأرضعلىراقذاصديقيكانفقدناصر،كمالشقةوخلتعندماالأسىتملكذب

لمفالقتلةرصماصة.عشرةخممىمنأكثرجسدهاخترقتوقد،صليبهيئةعلى

منظمةباسمالرسميالمتحدثنفسهالوقتفيأنهكما،مسيحيأنهينسوا

تهلهلاقد،عليهأنامكنتماغالباالذي،الآخروالسريرسريرهكانالتحرير.

تحتهما.مختمنايكونقدواحدأيلوجودتحسبا،الثقوبمن

نومه،أثناءبا)هجومفوجنربماأنهعلىيدلمما،بيجامايرتديكمالكان

قدكانلوكما،ساقظاوالشيشىمفتوخاغرفتهشباكوكان.قصيدتهكتابةأثناءأو

بمسدسه،نفسهعنالدفاعحاولربماذلكوبعدالأمر.بادئفيا!هربحاول

ينقصهكانالمسدسلأن،قصيزاوقتااستغرقتمقاومته.لكنبجوارهوجدناهلأننا

شاعر)أنت:الدعابةسبلعلىدائقالهأقولكنتكيفوتذكرتفقط.رصاصتيق

فيأبذامخطناأكنلمفأنا.(.حياتكفيسلاخاتستعملأنأبذالكيكنولمفقط

..؟قصيدةفيهايكتبكانالتناللحظةفيحتفهيلقألمذلك.

.عرفاتمنال!خريةبقمد،إسرائيليممدرفيبنمهاالحبار؟جاءت()1

بىتفى!ر"انعم!ية05
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قواتأنعائلتيهمافتقول،الآخرينالرفيقينموتإلىأدتالدبالظروفأما

مدخلأمامللحراسةيقفكانالذيالفدائيأولأصرعتالإسرائيليةالكوماندوز

وباستخدام.السادسالطابقإلىالمصعدبواسطةذلكبعدصعدواثم(.إ)!البيت

ينامعادةلأنه،بالفعلنائقاكانالذيالنجارشقةبابعنوةفتحواناسفةعبوة

الأربعة،وإخوتهعاقأعشرستةالعمرمنالبالغيوسف،أطفالهلكنمبكزا.

حجراتهم.فيالمدرسيةواجباتهميكتبونمستيقظينيزالونلاكانوا

رجالأمامفجأةووقفالبابنحوجرىمنأولالصغيريوسفكان

الذيالفزعمنال!لفجرلى(؟.أبوك)أفي:بالعربيةلألوهالذينالكوماندوز

المجاريماسوراتإحدىعلى)يتزحلقلكيالنافذةمنوقفزحجرتهإلىتملكه

(.هناكملجأعنبحثحيث،تحتالموجودالمسكنحتى

غرفةبينتقعالديالمعي!ثةحجرةإلىالضوضاءأيقظتهالذيالنجارركض

المفاجأةلكن.المسدسلهتحضرأنزوجتهمنطبالمحاولةوأثناءوالممر.النوم

فييصرغوهوبجسدهاتحميهزوجهاأماموقفتالمذهولةفالزوجة.مذهلةكانت

.بقسوةعليهماالرصاصأطلقواذلكومعإ(!خونةجبناء..)جبناء..:وجههم

وعندما.يعمليزاللاكانحيثممبقإنذارلديهكانفقد،عدوانكمالأما

بهيمسكوكان،الرشاشمدفعهإلىأسرعشقتهبابأمامالضوضاءإلىانتبه

علىإصبعهتحريكمطلقايستطيعأنوقبل.البيتالمهاجموناقتحمعندمابالفعل

هذهوكانت.ظهرهعلىالرصاصالإسرائيليينمنثانيةمجموعةأطقت،الزناد

كانتوقد.المطبخشباكخلالمنالشقةودخلتالمواسيرتسلقتقدالمجموعة

مراو3ماكرعدوانكمالأنمسبقةتأكيداتخلالمننشأتقدهذهالتسلقخطة

لهذا.متناهيةبدقةهدفهمصيباخارقةبسرعةالسلاحاستخداميجيد،شرس

منمرألىعلىتمتالذب،قتلهعمليةتنفيذفيباختلافوحدهاختصالسبب

وأخرسالفزلحألجمهماوقدالجريمةهذهيراقبانوقفاحيث،وابنهزوجته

لسانيهما.

15بىتفىدددانعمدية
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رائعلشيء)إنه:الكنيستأماممائيرجولداالوزراءرئيسةقالتالتالياليوموفي

!جديد(!منالقتليستطيعواأنقبلالقتلةنقتلأن

يدينقراراستصدارفيلبنانوفشلت،الإسرائيليةالغارةالعالمعواصماستنكرت

أيلولوبياناتتحريحاتوتباينتالفيتو،حقواشنطناستخدمتإذ،إسرائيل

بياناتفيجميعهاانصبتالدي،الثوريةالفلسطينيةالمنظماتوسائرالأسود،

بدتلكنها،المسلحالكفاحمسيرةوتواصلت.الإسرائيليينمنوالانتقامبالثأرالتهديد

!!وتنوغا.شراسةأكثر

بروتفىيق!ؤعملمة52
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ا!غهـبحالوربلل!باأكتيال

!إ..يلاالنرهفح

ؤيفيا!الللا،لبللدجه5هاليهـفعا!ولاهركت!

هلحقتهمح!لأثملهع!اؤ3محبئ!ل:اهيهـقائلةأ

أأبا.لع!ألللتتوه..الاحلل!أ!ةاقتلوا؟اططباره5

.اللؤ!ملأثثرأعصرهطاللقا

اللل!لطماءعنالطظةهـثلليهـتثا!لللا!إبى

النا!حرهلقالأ!اللطرلطأال!الفا!اأ)للللاها(

البالا.اة5!ا

المونفر9أبلأ؟(ال!بدل)حراللدللثبمامحةأببأ

!إ8.فانلللفوه..يتدفيتهقهـا)؟أمحلنطلقا؟..الممحب1
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الشبل:هذا

استطاع.سلامةحسنوعلىالإسرائيليالموسادجهازبينمعركةأشرسوكانت

حربقبلكلهاإسرائيلوإرباكبل،القتلفرقوتشتيتالموسادإرهاقسلامةفيها

.وجيزةبفترة7391أكتوبر

لهوأعدأوروبا..إلىشخصياالموسادرئيسجرجرأنهبل.فحسبهذاليس

أقوىلتكون،ورجالههوهناكالشرطةمصيدةفىكالفأروأوقعهالنرويجفىكمينا

.اليومحتىذكراهامنتعانىزالتولاإسرائيل)هاترتجللمولادفضيحة

إسرائيلمخابراتلهتقفعمرهمنالثلاثيقفىفلسطيتياشاتجاأنيصدقفمن

لهتعرفأندونأخبارهوتتصيد،العواصمكلخلفهتجوببالمرصاد..كلها

الأبد.إلىتصفيتهبغيةالدولاراتملايينرصدتلذلك.مؤكدةملامحأوشكلأ..

ووطنهأرضهانتهكوامنويقتلويخططيبطثىوكالأسد..يراوغكالثعلبكانلكنه

.هوادةبلا

..؟سلامةحسنعليهوفمن

..؟النرويجفيليليهامرفضيحةوقائعحدثتوكيف

العملياتورئيسفتح)1(،لمنظمةالثوريالمجلسعفو..سلامةحسنعليإنه

،لعرفاتالشخصيالحرستمثلالدي)17()2(القوةوقائدالأسود(،)أيلولبتنظيم

الداخلي.الأمنومهامالاستخباراتوتجعع

9591عامالحركةتأستعكسيا.ترتيئاحروفهاأولمرتبة(الفلسطينيةالتحرير)حركةاختمار:فتح()1

عباسومحمودقدوميوفاروقعدوانوكمالالنجارويولفالوزيروخليلإيادوأبوعرفاتيدعلىالكويتفي

عملياتهاأولىوكانت!6491عامفتحقيادةعرفاتياصتولى(.الكتابصدورحتىمنهمأربعة)قتلمازنأبو

التنظيماتشتىتضمالديالأمالمنظمة،ومي6491يونيوفيالتحريرلمنظمةفتحانضمتثم،6591يناير3في

)فتح(بقيتحينفي،الثوريالعملوتولواالنظمةفيال!لطةعلىالمبعةهؤلاءاشولىماوصعان.الفلمطينية

أيفا.عرفاتقيادةتحت،المنظياتأكبرتعدالدي

تمثلالتيومي،الفلمطينيةالتحريرمنظمةداخلفتححركةعناصرمنمستقلثبهعنصر)17(القوة)2(

والأمنالاضخباراتبأعمالتختصكما.المريةالهاممنبالعديدوتفطلع:عرفاتللرئيسالثخحيالحرس

)17(.الرقميحملكانوالذي،ببيروتالمنظمةمبنىفيالداخليا)!اتفرقممناسعهاواشتق،الداخلي

55))..النرل!فيالضبيالبرسوناغتيال
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،خلاياهفيبالوراثةمزروعةبهاولدإنما،الثوريةسلامةحسنعلييتعلملم

وصورة،والبطولةالفدائيةفيأسطورةأبوهكانفقد.بعروقهالدممسرىوتممري

اليهود.عندالرعبمعانيلكلمتكاملة

السابعةوفي،أبيبتلمنبالقربالرملةفي1291عامالأبسلامةحسنولد

بقيادة9291عاماليهودضدالثانيةالانتفاضةمعثوريتهتيقظتعمرهمنعشرة

الشيخومناداة3691عامالثالثةالانتفاضةومعالحسيذي(.)أمينالقدسمفذي

قيادتهتولى،المسلحالشبابمنفريقاسلامةحسننظم،المقدصةبالحربالحسيذي

نفسهالوقتفيالإنجليزوضد،اليهوديةالمستوطناتضدلثرسةهجوميةعملياتفي

التحركسريعةكمائنوعمل،الحديديةالسككخطوطلنسففريقهقادإذأيفتا.

واليهود.بالبريطانيينفادحةخسائرأوقعتوالالتفاف

ومنسوريا،إلىفلسطينسلامةحسنغادرميتا،أوحيامطلونجاأصبحولأنه

قدرةفأظهر،سريبشكلفلسطينإلىثانيةوعاد،وقواتهخططهاستجمعهناك

.لسانكلعلىمشهوزا(سلامة)الشيخاسمهوبات،المسلحالكفاحعلىمذهلة

فيقداساحفورهأثناءأندر!أالويسالبريطانيالحاكمبقتلنثاطهذروةووصل

ألفمائةبلفتإنها)قيلماليةمكافأةرصدإلىالبريطانييندفعمما،الناصرة

لكن.قتلهأوالرجلاعتقالإلىتقودبمعلوماتيدليلمن(،الذهبمنإسترليذيجنيه

حياةعلىوحرصاولاءأكثرالمجاهدالشيخأتباعكانفقد!هم.أبذايتحققلمذلك

بسببه،بهمتلحقالديالعقوباتبرغممعهالقرىسكانتعاونعنفضلأ،قائدهم

وعرضها.البلادطولفيسلامةاصطيادعنالإنجليزأعجزمما

أنهوتردد،سلامةاسمسماععندهلئاترتجفأبدانهمكانتفقد،اليهودأما

جعلمما،اليهوديةالمستوطناتعلىالمسلحهجومهعندعليهيدلأثزايترككان

بعنفيضرب،كالشبحكانفالرجلوذعر.ترقبحالةفيالأخرىالمستوطناتيهود

علىإنسانيجرؤولامخبئا،لهيعرفأحدلا.ويختفيقتلاهسلاحعلىويستولى

(001ا!د!لىالزبيالبرمونا!تيالى56
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لقواتهكمينإلىفقادهم،بعضهمطاردهأنمرةذاتحدثإذ.مطاردتهأوتعقبه

مطاردته.استحالتالواقعةتلكومنذ.جميغاحصدهم

سطورةلأا00مةسلا

حيةوأسطورة..فلسطينفيقويمبطلإلىسلامةحسنالشيختحولهكذا

ويدمر،ويحرقفينسف،هوادةبلاوهناكهنايغرب.والقرىالمدنبينتتحرك

وعنبل،صلامةعنبعيذابعضهمفرالذين،المهاجريناليهودمنالمئاتويقتل

ذعر:فييرددونوهمأتواحيثمنعائدينقبرصإلىغادرواحيث،فلسطين

ديرمذبحةبعديرددونالعربالسكانكانكماتماقا،سالاما()سالاما..

(.ياسيندير..ياسين)دير:)1(ياسين

عاموفيوالجهاد.الكفاحرفيق،سلامةوتبعهرمشقإلىفلسطينالمفديغادر

،وطهرانبفدادإلىطويلةرحلةوبعد)علي(.بابنهصلامةحسنالشخرزق4391

منوالإنجليزاليهودلطردالألمانمنالتقربالحسيذيأمينالثيخحاول،برلينثم

سلامةوسافر.بلادهلتحريرالعونبتقديمووعداهوموسولينيبهتلروالتقى،فلسطين

ا!هبوطعلىتدربحيث،ا!حا7س!دابقحريقيمكانالذيالمفديللقاءألمانياإلى

منالمئاتلقتلجذا،جريئةبعمليةالقيامواقترح،الناسفةالعبواتوعملبالمظلات

.الشربمياهبتسميموذلك،أبيبتلفياليهود

طارالإيطاليينوبواسطة،ألمانوثلاثةفلسطينياضمفريقابرلينفيسلامةنظم

صفائحبحوذتهمأريحامنبالقربقفزواحيث،فلسطينإلىإيطاليامنبفريقه

اختفىبينما،الفلسطيذيوالفدائيالثلاثةالألمانعلىقبضواالإنجليزلكن.السم

ديرقريةفيبثعةبمذبحةا)ماجانا،عصابةقائدبموافقة،المهيونيةالعحاباتقات4891أبريل9في)1(

بهدف،والثيوخوالأطفالالنساءمنمعظمهم،عربيا،35قتلحيث،القدسمثارفعلىالواقعة،ياسين

ياسينديرجزاربيجنمناحميقول.وأراضيهمقراه!تركعلىلحملهموإرهابهم،العربقلوبفيالرعب6إلقا

حيفا.علىوالاصتيلاءطبرياعلىالحفاظفيخاصبثكللاعدتناقدياصينديرأصطورةإن(:)الثورةكتابهفي

بشكلوجهنامنيهربونجعلهم،ياسينديرمذبحةحولالوحثيةالرواياتصنل!ناههلعالعربأصابلقد

جماعي.
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جديدمنالظهوروسيعاود،يهدألناللدودعدوهمأنالإنجليزوعرف.سلامةحسن

الذي،سلامةلاعتقالالماليةالمكافأةقيمةمضاعفةفأعلنوا.المخيا!عنبعيدةبفكرة

.بيروتإلىمتسللأالبلادغادرقدركان

مف!يسافر،وموسوليذيهتلرضدالثانيةالعالميةالحربموازينانقلبتوعندما

منبسلامةليلتقيبيروتإلىاتجهثم.فاروقالملكعلىضيفاالقاهرةإلى)1(القدس

الحسيذيالقادرعبد،أخيهابنوعئنفلسطينتحريرجيشأسسوهناكجديد.

لهنائباوسلامةقائذا،

العربيةالدولهبت،4891مايو15فيإسرائيلدولةقيامجوريونبنوبإعلان

منقادفايهودياأتوبيممتااليومزاتفيحسنالشيخواختطفاليهود،لمحاربة

المتتاليةضرباتهواشتدتراكبا،22علىالرثماشمدفعهمنالنارمطلقا،ناتانيا

المستعمراتلضربرجالهونظم،الؤمنوشاحناتالإمداداتسفنإلىلتصل،القوية

،والشرقالجنوبمنتحاربالعربيةالجيوشكانتحينوفي.الذخيرةومخازن

اضطرمما.الجهاتشتىمناليهودعلىبرجالهيغيرسلامةحسنالشيخكان

فييقودهموكان،الثقيلةبالأسلحةبيوتهموضرب،عائلتهأفرادمطاردةإلىاليهود

فيالأسرفيبالرجليوقعأنكادالذي)2(،رابينإسحقالانتقاميةالغاراتتلك

الوحشية.غاراتهإحدى

القادرعبداششهادبعدفلسطينتحريرجيثىقيادةسلامةحسنالثيختولى

)جيثىا)هاجاناومعاقلاليهوديةالناقلاتعلىالمنظمةا!هجماتوواصل،الحسيذي

فيالقتلىبمئاتأوقعمماوذخائرها،مؤنهاومخازنوثكناتها(الإسرائيليالدفاع

وكان،قاتلةبشظيةإصابتهبعدسلاحهوبيدهسلامةاستشهدحتىاليهود،صفوف

عاما.الئمانينيناهزعمرعن7491عامالح!ينيأمينالثيغالقدسمفدبتوفى()1

فييهوديبيدمقتلهحتى2991ومن،7791إلى،791منالفترةفيإسرانيلوزراءرئيس:رابينإسحق)2(

.5991عام
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)1(.بيجنمناحميتزعمهاكانالدي)أرجون(،عصابةمعداميةمعركةخلالذلك

وعرفاق..سلامة

معبيتهاالثكلىالزوجةوغادرت،رأسهمسقط،الرملةفيسلامةجثماندفن

،بيروتإلىاتجهتثم،الوقتلبعضنابلسفياستقرتحيث)علي(،الصغير

وبطولاته،سيرتهعلىويصحوفينام،الأسطورة3والدقصةنهارليللابنهاتروي

خلايابداخلهتحركت،الثانويةدراستهسنىوطوالقلب.ظهرعنويحفظها

للدراسةمنحةعلىفحصل،دراسيوتفوق،خارقفطريبذكاءمدعمة،الثورية

وكيانه،بأوردتهمتنتعلةثوريتهطفحت،الجامعةوفي.بيروتفيالأمريكيةبالجامعة

منذوظهرت،فلسطيندولةلإعلانالمسلحالجهادفيوتناقشوازملائهحولهفجمع

الانتباهلفتتالديالقياديةشخصيتهالحينذلك

فيهناك.؟المغتصبووطنا،بأرضنابحقوقنا،نطالبلاخانعوننحنالماذا

والليمونالبرتقالأشجار.أجدادنا.رفاةطفولتنا..ذكرياتالسليبةفلسطق

هواء..لسانيفيطعمها..داريحولأذكرهازلتلاالعنبعناقيد..والزيتون

الياسميقأزهاروتمايل..أرضيفيالطينرائحةإلىأحن..وئدبيملأالقدس

!!.(الفراشاتلمداعبات

أبيهحياةينسىيكنلم)2(،المفديقريباتإحدىمنسلامةعليزواجوبرغم

مسيرته.إكماليوقايستطيعأنهيتصوريكنولم،البطولية

فلسطيناليهودابتلع.المقاومةبعدهمنودفنتوالدهاستشهادمنذعافاعشرون

والممثاكلالفقريعانون،قذرةمخيماتفييعيشونالذينسكانهامنالكثيرينوشتتوا

منحبتولى،الفلمطينيينمنالأيريا،ضحاياهبأسماءمليءطويلتارفيلهلفاحدموي:بيجنمناحم)1(

8291عامبيروتفيوشاتيلاصبرامذبحةووقوعلبنانغزوتمعهدهوفي،8391حتى7791فيالوزراءرناصة

ندمأنهقيلسيناء،منإسرائيلوانمحابديفيدكامبوبعد،ال!اداتءمناصفةلل!لامنوبلجائزةنال

كمذا.بوفاتهعجلمماالثعورهذاوآلهمصر،معالسلاملاتفاقيةتوقيعهبمببشديذاندقا

.المفذيشقيقةابنةإنهاقيل)2(
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لتذكيرشينانفعللمواذانسونا..القد:فائدةولاالعالمأبصارتحتوالأمراض

..(.وطنبلاأذلاء..والوحلالطنفيالأبدإلىسنبقى.بنا.العالم

فبدلأالفلسطينيينعندالأخيرالأكلضاع،6791حربفىالعربوبهزيمة

وسيناءوغزةوالضفةالقدسإسرائيلاحتلت،إسرائيلالعربيةالجيوشتهزمأنمن

الحربإعلانقررواعندما،الفلسطينيينثورةنيرانا)مزيمةأذكتوكأنما.والجولان

،والخارجالداخلفيإسرائيلضد

الذيسلامةحسنعليحياةفيالخطيرالتحولحدث،6791عامفى،هكذا

الفلسطينية.التحريرمنظمةرئيسعرفاتبياسرالتقىإذمهند!مئا،تخرجقدكان

إسرائيل.ضدالمذهلةحبشجورجعملياتبالغبإعجابيراقبعرفاتياسركان

بالإعجابتحظىكلهاوكانت،الأخرىالفلسطينيةالمنظماتعملياتكذلك

نحونا،العالموتحرك،إسرائيلتؤرقجبارةفدائيةعمليات)نريد:والتأييد

لرفاقهسلامةقال.الأقوياء..(إلايحترملافالعالم

،القاهرةإلىرفاقهمنمجموعةمعوأرسله،الذكيبالشابعرفاتأعجب

كونالشبانهؤلاءخلالومن.والتجسسالاستخباراتيةالأعمالعلىللتدريب

السريةالعملياتبقيادةسلامةإلىوعهد،المنظمةداخلخاصةسريةخليةعرفات

العملياتهذهبينبالعلاقةأحديعرفألاعلى،الخارجفيوممالحهاإسرائيلضد

قواتبرئاسةالوقتذاتفىإليهعهدكمادوليا،بهاالمعترفالتحريرومنظمة

17(.)القوةباسمالمعروفة،الخاصةحرسه

)1(:الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالسياسيةالدائرةرئيس،قدوميفاروقيقول

العربيالعالمفيوكذلك،6791هزيمةبعدالأردنفيالأحداث)تطورت

منبنو3الجماهيرأصيبت.المحتلةلفلسطنالمجاورةالدولفيخصومتابأسره

قبل.الأودنمنالشماليةالمن!ةالعراقيالجيشىدخكالحربخلال.الإحباط

.8991أبريل13فيالمادر)،32(العدد.الوصطمجلة)1(
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بعدماالأردنفيالأكوارإلىلاحقاامتدعملنالكنالجولانمنننطلقكناذلك

العراقي.الجيشىشاحناتخلالمندخلنا

البدايةفيوجدنا.الأردننهرمحاذاةفيمسلحةارتكاؤنقاطنن!ثئبدأنا

وقو3وكمعلىكبيزاكانمعناالتعاطفلكن،الأردنيالجيشىمنبسيطةمقاومة

،هناكوكنا،6891مارس21في)الكرامة(معركةوقعتثم.محدودةصدامات

وأنا.البناوصبريإيادوأبوعرفات

فيثوويةقواعدأنشأناقدوكنا،الفلسطنيةالقيادةمقر)الكرامة(كانت

بعدخرجثمالمحتلةالضفةدخلمنأولعرفاتوكان،المحتلةالفربيةالضفة

بعملياتلتقوموالذخائربالسلاعنمدهارحناحيثالقواعد،هذهإنشاء

وأيومخلالعدةعملياتأي،الذئابجولاتتشبهالعملياتكانت.عسكرية

تلكفي.قواعدهمإلىالمجموعاتأفراديعودثم،الإسرائيليالجيمثىضديومين

بيضةتشبهالمقاومةإن،يقول،الإسرائيليالدفاعوزيرديانموشىكانالمرحلة

.بيديأكسرهاأنأستطيع

خوضنحنوقررناالأكوار،لمهاجمةجيمثهديانجهز6891مارس21وفي

.وعدةعدذاتفوقهركمعلىفادحةخسانرالإسرائيليالجيمثىتكبد.المواجهة

فيهاحفرناقدكناالدب،الكرامةفيالأبيضبالسلاحالإسرائيليينمعواشتبكنا

حتى،الأردنيينمعوالمصادماتالأحداثوتطورت.للمعركةاستعداذاأنفاقا

الرئي!سوأرسل،إيادوأبوأنااعتقلت07910)أيلول(سبتمبرفيذووتهاو!لت

ثم.القاهرةإلىمعهوذهبناعنافأفرجعمانإلىنميريجعفرالناصرعبدجمال

حسنعليوبرفقتهالقاهرةإلىوصلالذيعرفاتياسرلإحضارثانيةنميريعاد

سلامة.

مفرزةوكانت،نفسهاأيلولأحداثمنالأسود()أيلولفكرةولدتهكذا

.مساعدهسلامةحسنعليوكانإياد،أبويقودهافتححركةمنسرية

001161ا!ل!فىالمنربيالبرسىلىافب
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في(التل)وصفيالأردنوزواءوئي!ساغتيالعمليةالأسودأيلولنفذت

وإعدامالغرطومفيالسعوديةالسفارةاقتحاموعملية،ميونيخوعملية،القاهرة

!.(.الجريئةالعملياتمنوغيرها،ببدرومهاالأمريكيالسفير

ميونيخعمليةتنفيذعليالميدانيالمشرفداود،أبو،عودةداودمحمدأما

:)1(فيقول

بدلاوكان.المعنوياتفيالانهياريشبهماحدثالأردنمنأخرجنا)عندما

الأردنخسرناقدكنا.بأنفسهمثقتهماستعادةعلىالشبابيساعدجوخلقمن

لذلك.لبنانجنوبفيكبيرمتسعهناكيكنولموجهنا،فيمغلقاالجولانوكان

وراءوكان،الخارجيةالعملياتفكرةوظهرت،الثقةلاشعادةطريقةفيفكرنا

..الشبانمنوعددوأناإيادأبوالفكرة

بنفسي.الميدانفيوكنت،ميونيخعمليةتنفيذعلىوالمشرفالمخططكنتلقد

ح!سنعليونفذالموساد،عملاءمنالعديدتصفيةفيالأسود()أيلولونجحت

شرقشمالأقصىفينفطيةمنشآتوهي،73ء52!أتريستاعمليةسلامة

!!إيطاليا.(.

الأحمرالأمير

فيالعربالسجنا،منالعديدعنالإفراجفيميونيخعمليةإخفاقمنوبالرغم

حققتهوما،العمليةعنراضياكانسلامةحسنعليأنإلا،الإسرائيليةالمعتقلات

وانتباه،ومغاربهاالأرضأقاصيإلىوثوارهافلسطينباسمأوصلتكاسحةشهرةمن

المسلحوكفاحه،الفلسطيذيالشعبلمحنةالعالمدولكلفيالشبابمنجديدجيل

بيروتعلىالتوافدإلىمنهمبالعشراتدفعمما،المغتصبةأرضهاستردادأجلمن

ضدالمسلحةالمقاومةصفوففيوالانخراط،الفلسطينيةالمنظماتإلىللانضمام

إسرائيل.

9991يونيو21فيالصادر)386(العدر.الو!مجلة)1(
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كانوالقد(؟.سلامةحسن)عليهومنمحير..؟تساؤلهناككانإسرائيلوفي

الأولىالأيامفياستشهدالذيالجريءوالفدائيالقائد(!لامة)حسنجيذايعرفون

ذإ.قلوبهمفيالفزعأثارلكنه،عليهمجديداسمفهو)علي(،أما9491.عاممن

الصغيركبرلقد.برشاشهاليهودمئاتقتلالذيحسنالضيخابنأنهأخيزاأدركوا

اقتلاعفييفكركانمابقدربالثأر،يفكريكنلمالابنلكن.لوالدهالثأرفىوبدأإذن

فلسطين.مناليهودجذور

فقد.سلامةباسمسمعتعندماا!هلعوانتابهامائير..جولداصدمت..لذلك

أوامرها!فىشددتلذلك،المروعةوعملياته)الكبيراسلامةبسجلالاسمذكرها

باكتياله.الموسادرئيسزاميرا)زيفي

ذإ،لهحديثةفوتوغرافيةصورةعلىيحتويلاالموسادفيسلامةملفكان

هناككانلكن.الجامعةفيالزملاءبينلهالتقطتقديمةواحدةصورةتوجدكانت

القارةعواصمأغلبفي،وهناكهناالجريئةالعملياتمنالعديديضمضخمملف

يديه.علىأمنهاوزلزلتبعمقإسرائيلهزت،الأوربية

الذىبالملفإليهودفع،عاما()56هارارىمايك،رجالهأه!زاميراستدعى

،بعرفاتسلامةصلة)الأميحبالمقصودوكان.الأحمح)الأميراسمحمل

عندما،مقتلههارارىشهدالذىوالدهعنوالمتوارثةالممتدةثوريتهجذورإلىإضافة

وكثرةعملياتهفلتعدد)الأحمحأما،الإرهابيةالأرجونعصابةفىلبيجنرفيقاكان

يديهعلىاليهودمنضحاياهدماء

لعمليةخططوالذيبالموساد،العملياتشعبةرئيسهاراريمنالمطلوبكان

رغبةفتلك.أموالمنذلكتكلفمهماواغتيالهسلامةتعقبعليها،وأشرففردان

تنفيذها.مسئوليةالموسادعلىوقعتعليا،إلرائيلية

ولاتجذاضئيلةالمعطاةفالتفاصيلبها.المكلفالمهمةصعوبةيدركهاراريكان

وخطورته:سلامةوحجمتتناسب
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بدتالمكبرةالقديمةالوحيدةصورته.والملامحالمكانمجهول..كالشبحسلامة-

وجهه.فيمميزةعلاماتأيةتخفيباهتةالمعالممشوشة

معلومة.غيرمختلفةوبأسماء،دبلوماسيبعضهاسفر،جوازاتبعدةالتنقلدائم-

تحركاتهويحيط..العادةوفوقممتازأمذيبحسيتمتعماكر..الذكاء..حاد-

والتخفي.الراوغةفنونإجادةمعمطلقةبسرية

.السلاحاستعمالعلىوميدانيابدنياالتدريبجيددائقا..مسلح-

لصفوفتسللهماكتشف،معدودةأشهرخلالللمويمادعميلأ24منأكثرقتل-

الفلسطينية.المقاومة

الاسكندنافية.الدولوعواصمباريسعلىالتردددائم-

والتخفى،التحركعلىتساعدهبطلاقةأوربيةلغاتعدةيجيد-

المرعبالشبح

(،ماتكال)السايريتالموسادفيالسريةالعملياتوحدةيترأسهاراريمايككان

الوحدةهذه.الدولةحدودخارجالاغتيالاتمهامبتنفيذالمختحةالوحدةوهي

جرىفرذا،عشروستةعشراثذيبينمامنهافريقكليضمفرقعدةمنتتألف

واللياقةالتصرفوسرعةالذكاءتتطلبالديالمهاموخطورةيتفقجيدبشكلتدريبهم

سواء،المختلفةبالأسلحةالقتلأساليبوشتىاللغاتإجادةجانبإلى،البدنية

ناسفة.عبواتإعدادأوللحوتكاتمةمسدساتأكانت

اغتيالاتبعملياتوقام،الفلسطينيةالقياداتمنالعديدتعقبفيهاراريبرع

واغتيال،7291رومافيزعيتروائلاغتيالعمليةمنها،مشهورةأسماءطالت

ورجل،7291ديسمبرفيبفرنساالتحريرمنظمةممثلا!همشريالدكتور

ناسفةبعبوةهارارياغتالهالذي،عيادحسينالشهيرالفلسطيذيالاستخبارات

زيادأيفتابهااغتيلالديالمدينةتلكبنيقوسيا،أوليمبيكفندقفيبحجرته

قائمةهناككانتعياد.لحسينخلفاقبرصفيالمنظمةمهامتولىالذي،موقاصي

أيفتايردسلامةوكان،الفلسطينيينضدهاراريبهاقامالديبالعملياتطويلة
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عملياتهانتقاءأجادإذالتصور.حدودإسرائيلضدعملياتهتعدتبل،القوةوبنفس

المجال)هميتركلمأبدالكنه..وصبرهمالإسرائيليينبعقلفأطاحوتنفيذها

الموتينثرالذيالمرعبالشبحدائقاظلإذ..لتصفيتهخطواتهتعقبأولاصطياده

ينشدونه.الذيالأمانويحصدوالفزع

.كوالدهأسطورةبداالذيالفدائيشخصيةبدراسةهاراريمايكاننتغللذلك

إلىتقودهثغرةعلىيعثرفربما،سيكولوجيالدراستهالنفسيالتحليلإلىولجأ

خارجالمحتملةوتحركاته،سلوكهلتكتنفعنهمعلومةكلتجميعفيوأخذ.عرينه

المدهشة.تخفيهلبراعةبهاتعقبهمنالشديداليأسبعدتبيروت

التحريرمنظمةقلبداخلالأسرارحجبللموسادعميلةاخترقتالأثناءتلكفي

سلامة.حسنوعلي،عرفاتياسرمنبكلعلاقتهاووطدت،ببيروت

الطيارزوجهامعهاجرتالديالمفذي()1(،داود)أمينةالأردنيةالطبيبةإنها

بعدماصوشيه()آنيأوداود(،)آنيإلىاسمهابدلتوهناك،إسرائيلإلىالنمساوي

أمينةانتقمت،الحربيةطائرتهالسوريونأسقطوعندماالنمسا.فياليهوديةاعتنقت

متسترةالتجسسيعملهافيوانخرطت،بيروتفيالفلسطينيينعلىبالتجسسله

اللاجئين.مخيماتفيمتطوعةكطبيبةعملهاوراء

علىللحظةجرؤتوما،اغتيالهالمطلوبالمنظمةبفتىالموسادجاسوسةتعرفت

أشدحريصتاسلامةحسنعليكانفقد.لهمقربةفوتوغرافيةمورةبالتقا!التفكير

عنه.يفترقونلامسلحون(بيتش)الكورالفييرافقه،النتخصيأمنهعلىالحرص

لرسم،الرسامينأمهرأماموساعاتساعاتللجلوسأخضعتإسرائيلفيلكنها

.المميزةوجههوسماتلملامحهتقريبيةصورة

يذكر.تشابهثمةالمرسومةالحديثةوتلك،القديمةالمكبرةالصورةبينيكنلم

جادةورجولةمدهشةبوسامةيتميزوفتوتهثبابهريعانفيكانالذيفالشاب

خطوطبينربطتلكنها،ولحتهوصفعنالموسادعميلةأعجزمما،رصينة

مكتبةعنللموسار(عربيةجاسوتأشهرالفذي..)أمينة:بكتابناكاملةجاءتالمفديأمينةحياةقمة()1

.2002إعدار،بالقاهرةمدبولي
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المنتحر،المثهيرالجازمطرب(،بريسلي)ألفيسالأمريكيالمغذيبوجهوجهه

بينهما،التمثابهونفتعادت،لبريسليصورعدةعلىمليانظرهاركزتوعندما

إلىالتوصلعنعجزتبأنهامؤكدة.وإثارةورجولةوسامةأكثرسلامةإنقائلة

شبكتهاعضويخلالمنبيروتتليفونلشبكةاختراقهابرغم،الخاصتليفونه

.هناكاللبنانيين

علىيائستايستسلملمأنهإلا،شائكةمعضلةأمامنفسههاراريمايكوجدهكذا

تحركاتهوتوقعاتالجسورالفدائيلشخصيةالأمذيتحليلهرحلةوخلالحال.كل

،أصدقاؤهيسميهكما)الوحشى(،بأنفرانكفورتمنمعلوماتأفادت،المستقبلية

انتقاميةلعمليةيخططحيث،وشتوتجارتأولمفيسريةجولةبعدباريسإلىوصل

إسرائيل.ضدجديدة

الفلسطينيينالزعماءمقتلفبعدالموساد.فيوقادتههاراريمفاصلالرعبأشل

إياد.أبوقائدهمعالأسود()أيلولبمسئوليةسلامةاضطلع،فردانعمليةفيالثلاثة

الفلسطينيةالاستخباراتعلىالمشرفبصفتهالمهاممنالكثيرلديهإيادأبوولأن

سخيةميزانيةتوافرمع،والعملوالتحركللتخطيطسلامةيدأطلقفقد)الرصد(،

فيسلامةبراعةبسببا)!لعمنمزيذايضفيمما،جريئةعملياتبتنفيذتغري

اببالتخطرلاالديعملياتهلمواقعاختياره

القتلفرقي

الاسكندنافية،للدولسلامةتوجهباحتمالتفيدجديدةمعلوماتورتوعندما

أولوفي.هناكإسرائيلسفاراتإحدىلضربيخططاللدودعدوهأنهاراريتوقع

صورةمنهمكليحملللموساد،بعملاءتزدحمأورباشمالدولكانت7391يوليو

الوسيم.،الفلسطيذيللوحشمكبرةقديمة

يوليو4فياستوكهولمإلىوصلقدآربيل()1()دانييلالمعروفالموسادعميلكان

التفاصيلصنولزيد.إصانيلإلىاليورانيومصفينةخطففيالرئيميينالمثتركينأحدكان:آربيلدانييل)1(

.ا)ميكل()حراسكتابنامن324صالأولالجزءانظرعنه
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يمسحونوأخذواسيفيتير،لوكوجانبيستاور،جوستافالقتلرفيقاومعه7391

تلإلىيغادرونوقبلما.فائدةدونلكن.سلامةعنبحثاوفنادقهاالعاصمةشوارع

أوسو.إلىفوزابالتوجهجديدةأوامرتلقوا،أبيب

،ماما(بن)كماليدعىجزائرياشانجاراقبواقدكوبنهاجنفيالموسادرجالكان

الذيالجزائريتعقبتمروتيذيوبثكل.سلامةلمقابلةجاءقدربماأنهفيواشتبهوا

دوننهارليلمراقبتهورفيقيهآربيلتولىالفوروعلى.مفاجئةبصورةأوسلوإلىغارر

للحظة.عنهيغفلواأن

وبيستاورآربيلفبخلافعملهفريقواختار،خطتههاراريوضعأبيبتلوفي

منكلهناككان،وسيفيتير

!عاقا()27،الأصلأفريقيةجنوب:رافائيلسيلفيا-

فيالعهدوحديثة،ألمانياسفرجوازوتحملالأصلنمساويةهيدنورا-

عاقا()25الموساد

ألماني.أصلمنيهوديعاقا()27:جيهمرإفراهام-

روسي.أصلمنيهوري،عاقا()92إنجليجوناثان-

1عافا()27،الأصلألمانية:جلادينكوفماريانا-

فرنسياسفرجوازويحمل،الأصلمجرييهودي:كوسيذيرول-

الأصلاألمانييهودي،عاقا()26"باهزرودلف-

إسرائيلإلىهاجرفرنسييهوديشخصيةانتحللافوند)جورج(جيرارد-

منرجلأهناكأن،ذلكبعدإلا،الأصليالرجليعرفولم،7191عامبالفعل

العالم.أنحاءكلفيشخصيتهيستخدمالموساد

أولهووكان.،إيرلندياسفرجوازيحملالأصليهوديشتاينبرجزيفي-

القتل.فريقلاستقبالللإعدادوارسوإلىوصلمن
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الموسادرئيسأخذهااسمها.بقيةعنيعلنلمللموسادشرسةعميلةثامارا-

بمساعدة،للصوتالكاتمبمسدسهاسلامةباغتيالمنوطةوكانتأوللو،إلىمعه

.السلاحاستخدامفيالعاليةلكفاءتهانظزا،إنجليجوناثان

ليليهامرإلىبالقطارتذكرةاشترىمانابنكمالالجزائريبأنالقتلفريقفوجن

النرويجية،البحيراتبإحدىتقعصغيرةسياحيةجزيرةوهي،أ،ا2!++ة3!ا

أوسلو.العاصمةمنتقريباكيلومتزا017مسافةعلى

نأهاراريمايكنسى،الفلسطيذيالفدائيأثرلاقتفاءالمحموماندفاعهغمرةوفي

مصيدةتكونلأنتصلحبل،ورفاقهلسلامةأمنياتصلحلاالمعزولةشبهالجزيرةهذه

الجزيرةإلىأرسلهالذيفرذا،عشرأربعةمنالمكونالدمويولفريقه،شخصياله

فيالقاتلةالأخطاءمنيعدذلكأنحينفي،الجزائريالشابخلفواحدةدفعة

طارالذيزاميرزيفيرئيسهأوهوالخبير،الموسادرجليدركولم،المخابراتعمل

ويكونجيذا،البعضبعضهميعرفونالجزيرةسكانأن،القتلعمليةليشهدخلفهم

الأمن2رجاللانتباهعرضةوبالتالي،لتساؤلاتهمهدفاغريبوافدأي

العقيقيالرعب

الموسادرجالمنطابوريتبعه،المحطةمنالقريبسكوتفندقمانابننزل

فيالواضحالأثرشخصياالموسادرئيسلوجودوكان.وأنفاسهلفتاتهعليهيحصون

الأمنمحاذيرأفرادهبعضوتجاوز،زائدةبثقةتصرفالذيالفريقمعنوياتارتفاع

للمرةمهامهميمارسونالفريقأعضاءأغلبكانفقدعدة.سلوكياتفيالأولية

أنهتعديدةإخفاقاتإلىيضافهاراريخطةفيفاضحاإخفاقاهذاوكان،الأولى

مدويةعالميةبففيحةالعملية

الشخصيحارسهيرافقهمزور،باسممتخقياأوسلوفيالموسادرئيسكان

ليليهامرإلىسافرتالذي،الفولاذيةالأعصابذاتثاماراالعميلةبخلاف،ومعاونه

مسلحونفلسطينيونقامأنالوقتذلكفيوتصادف.الفريقببقيةللحاقالفورعلى

بهاطارواحيثطوكيو،إلىأمسترداممنطريقهافيكانتيابانيةطائرةباختطاف
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وجنالموساد،رئيسذعر.هناكالمطارأرضعلىنسفهاوجرى،غازيبذيإلى

كانوربما..الاسكندنافيةالدولإلىيتجهالفلسطيذيالنشا!هوفها.هاراريجنون

إسرائيلضددراماتيكيةأكثرلعملياتيخططالمنعزلةالجزيرةفيالموجودسلامة

المنطقة.فيومصالحها

علىيطلهارئمقهىإلىاتجهحيث،الفندقمانابنكمالالجزائريغادر

كانعمرهمنالثلاثيننحوفيا!هندامحسنعربيرجلللقاء،للمراكبصغيوميناء

تحركبالإشاراتبعيد.منيتبعونهالقتلفريقأفرادمنثلاثةوكان.ينتظره

منبعيد.منالرجلينقبالةمجلسهمتخذا،المقهىودخلنجتقةبيستاورجوستاف

تظاهرالديجريدتهناما.بنصديقفييحملقأخذالسوداءنظارتهعدساتخلف

نامابنينتظركانالذيفالرجل.واصبشكلأصابعهبينترتجفبدأتبتصفحها

سلامة.حسنعليالأحمرالأمير..بعينههو

ليمدالشجاعةتسعفهولم،مخيلتهفيانطبعتبجيبهكانتالديسلامةصورة

نأا!!لوعالإسرائيلىتصور.نفسهعلىالمعوبةالتنديدوضعهفيإليهاوينظريده

إراديا،لاساقيهارتجافإلىانتبهولما،سلامةرجالمنكلهمالقلائلالمقهىنزلاء

أرضنافيسقطليخرجيقومأنأيقاخافبل..الجالسينأحدذلكيلاحظأنتخوف

المفككةأعصابهعلىالسيطرةجهدهقدرمحاولايرتجفمكانهلزملذلك.اإهلعمن

الخائرالعميلضغط،سريعةعابرةنظرةالعربىالرجلإليهنظروضندما.المنهارة

عنبعيذا،قواهبكلاللزومعندوالركض،للهرباستعداذاالمقعدمسنديعلىبيديه

.والخارجالداخلفيأمنهاوينسفإسرائيليرعبالذيالوحشهذارصاصات

نفسهفيقالأنهذلكبعدالجسورجوستافيعترف

علىتماقاالسيطرةفقدت..مقعديمنأتحركأكادلامذعوزاكنت..)..

بعبعأماميالذيفالرجل.مذيجذاقريباالموتبأنوشعرتالأوبعةأطرافي

فيالاشتراكمنإسرائيلوحرماليهود..عشراتبيديهقتل..المخيفإسرائيل

السفراءوقتل..السفاراتواقتحمالطاثرات..خطف..الأوليمبيةالدورات
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عندماليحدثفماذا.وقتلهمأووبافيالموسادفعباطوتعقب..والدبلوماسيين

..؟أماميالرجلبهذافوجئت

سولىوقتهاأفكرلا..أرتجفالساعةثلثيمنكثرمقعديفيانحشرتلقد

فالرجلحيا..مكانيأغادرلنأننييومهاتصورت..المقهىمنخروجيكيفيةفي

بالقربكالميتأجلمىكنتلقد..ويقتلهماليهودفيكتشفقويةشمحاسةلديه

غادراوعندما.لقتلهالدولاراتملايينورصدتالموساد..دوخالذيسلامةمن

ثم..لأفيقمراتبعنفرأسيهززتجديد..منالحياةإلىعدتقبليالمكان

..(!بغزارةيتفصدوعرقي..ترتجفتزالماأطرافيوكانتقمت

جيذا،الرجلراقبقدالمقهىمنبالقربسيارتهفيالجالسهاراريكان

سلامةلعلىالوحيدةفالمورةالمقصود.ا)هدفهويكونألافيالشكبعضوانتابه

الشك.هذايزيلحاسمتأكيدمنبدلاوكان،قديمةكانت

:المأزقهذاعنتينيذي()ديفيدالإسرائيليالباحثيقول

الجزائريوغادرالدراجاتبإحدىسلامةابتعد.المقهىمنالرجلانخرج)..

جيهمر،!وافراهام،رافائيلسيلفياإثرهفى،مبكزاالتالياليومفيليليهامر

فيجديدمنتنظيمهمهاراريوأعادأوسلو،فيجديدمنلمراقبتهآربيلودانييل

.المساء

التهديدوتحتمانا.بنمعنفسهاالليلةفييلتقيأنهاراريعلىكانلقد

هوصديقهبأنالمذعورالرجلفأكد،الأسئلةمنبنفسههاراريعصرهالوحشي

!)1(01سلامةحسنعلي

بعيدومن.طوابقتسعةمنمكونمنزلفىالشققبإحدىالأحمرالأميراختفى

المأساويةالنهايةلاحت

والبالغةالكذبقبيلمنفالادعاء.الجميمالاشخباراتيالخطأصدمةتخفيفلمحاولةالمولادتدعىهلأتا()1

بحلة-للواقعيمتولا
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الغدررصاصات

هناككانت.سلامةلخروجتحسباالجزيرةومخارجالبيتهاراريرجالحاصر

زيفيووصلللتحديد.ورقمراديوجهازواحدكلولدى،للمراقبةسياراتأربع

جنوبكيلومتزا57مسافةتبعدالديمة+!3هاماربمدينةاستقرحيثزامير

.السارةالأنباءينتظرليليهامر،

يتأبطالمنزلسلامةغادر،7391يوليو21السبتمساءالسابعةالساعةوعند

أنز)هما،المدينةمنالشمالناحيةيتجهأتوبيشااستقلا.حاملأجنبيةحسناءذراع

فيلميعرضكانحيثالسينمايدخلانوشوهدا.والسوقالتجاريةالمنطقةمنبالقرب

قصةالفيلميحكي(.الشجاع)النسراسمه،الثانيةالعالميةالحربعنأمريكي

.الألمانمعتقلاتفيالأسرمنتحريرهتمأمريكيجنرال

وحزموا،والشققالفنادقحسابدفعوا،الانتباهإثارةودونشديدبحرص

والتغطيةالتنفيذلعمليةالصفرساعةوحددوا،القطاراتتذاكروحجزوا،حقائبهم

.والانسحاب

منمحطةأقربإلىالأتوبيسركباالسينما.منالحاملوالمرأةسلامةخرج

بهاالإضاءةتبدومتر،المائديتقاربوالمحطةالبيتبينالمسافةكانت.البيت

الآخرالطرففيلوقوعهاالليلفيجذاهادئةتكونالمنطقةوتكادما،حدإلىخفيفة

المدينة.ل!ن

قفزالفراملضغطةومعباهز،رودلفيقودهامازداسيارةببط!منهمااقتربت

للصوتبكواتمالمزودينمسدسيهماصوباوثامارا.إنجليجوناثان،وأمرأةرجلمنها

أنالشابوحاوللا..(،الا..بفزعالحاملالسيدةصرخت،سلامةناحية

بطنه.فيالستجوناثانرصاصاتأصابته.أسرعكانتالطلقاتلكنهارنجا،يركض

ثامارافصوبتوالنجاد.با)هربيفكريزالماكانزاحفا.يتلوىالأرضعلىسقط

عظاممنأجزاءالحالفيفتناثرتزنادهاوضغطت،رأسهناحية،مسدسها

رصاصاتهوأفرغت،البرقسرعةفيآخرمسدستاأخرجتذلكمنوبالرغم.جمجمته

والرئتين.القلبواخترقتالمسكينللشابالصدريالقفصمزقتالديالست
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ولذلكجلدهايلامسالموتكان.الحاولالسيدةجادةتحذيرنظرةأخرست

.المكتوما!هلوعصراخهالتحبسفمهاإلىشديدةبتلقائيةيدهاامتدت

تزيدلاثوانالععليةواستغرقتمساء،عشرةالحاديةمنتقتربالساعةكانت

السيدةصوتارتفع،هاربةالجناةسيارةانطلقتوبعدما.ثانيةوعشرينخمسعن

الإسعافسيارةتصلوقبلما.ا)هادئالحيجنباتفيترددالذيبالصراخالمذعورة

.ومات..المرتعشةأطرافهحركةهمدتقدالبريءالرجلكان

.والقطاراتالمستأجرةالسياراتعلىتوزعوابعدماليليهامرالفريقأعضاءغادر

رئيسفالتقىأوسلوإلىوصلوا.مهمتهملنجاحغامرةبسعادةيشعرونالجميعكان

فيلرئيسهالقاتلواستعرض..فريقهوشجاعةمهارتهعلىوهنأهبهاراريالموساد

النجاحنخبمغاشربا.بخطوةخطوةالعمليةتنفيذخطواتدقيقتفصيليوصف

دوفميشيلبإبلاغهقامالذي،إسرائيلإلىالسعيدالخبروصولعلىاطمئنابعدما

.النوممنطويلحرمانبعدعميقسباتفيمنهماكلوغرق،الاتصالمسئول

فترتيبات.وهاراريالفريقأفرادبينالاتصالاتانقطعتالاغتيالعمليةبانتهاء

عدةوعلى،معينةوحساباتلتقديراتطبقا،مسبقاأعدتقدكانتالنرويجمغادرة

أوسلوالموسادرئيسيغادرأنالمقررمنوكان.مختلفةعواصمإلىجويةرحلات

.هاراريمايكبرفقتهيوليو23الإثنيقنهارمنتصفالجو،بطريق

أوسلوالعصارفي

بقيةبنفسهليشهد،العمليةإتمامبعدونصفليومالنرويجفيالبقاءزاميرفضل

فيليدفنصندوقفيهامدةجثةسلامةخروجعلىوليطمئن،النهائيةالقصةفصول

عودتهعندبهسيحظىالذيبالتكريميفكرالعينقريرنا!لذلكسوريا.أولبنان

معشكبلاجبينهستقبلالديمائيو،جولداوبيقبينهالمثيرواللقاء،لإسرائيل

وعرفاتا.امتنانافريقهأعضاء

الإعلاموسائلأعلنتإذ..الصباحمنذتتوالىأخذتالصاعقةالمفاجآتلكن

المغربيالشابضحيتهوراحليليهامر،فيوقعالذيالوحشيالاغتيالنبأالنرويجية
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والذي،07أمما)توريل(النرويجيةالممرضةمنالمتزوج،)1((بوشيقي)أحمدالأصل

الاستشفاء.مراكزأحدفيجرسوتايعملحيثسنواتأربعمنذليليهامرفييقيم

السلطاتأن،المحليةالتليفزيونوقنواتالإذاعةتناقلتهالذيالنبأأضاف

القتيل.زوجةبذلكأفادتكما،وامرأةرجالعدةوهم،الجناةتتعقبالأمنية

فيأما.هاراريجنونوجن،المذهلةالارتجاجيةبالصدمةزاميرزيفيأصيب

فرئيسقبل.منتحدثلمبكارثةوينذر،وأسوأأسوأهناكالوضعكانفقدإسرائيل

مننجافقدسلامةحسنعليأما.فريقهأفرادأغلبومعهأرسلوفيمحاصرالموساد

فيوأوقعه،شخصياالمولادرئيسلاصطيادبعهارةخططبلبذلكيكتفولم،القتل

فيواعتقالهزاميرزيفيكشففمعنى.إسرائيلفيالعقولأرعتنتمحكمةمصيدة

فيدولةأيأوإسرائيلتشهدلممدويةوفضيحة)ها،حدودلاأزمةحدوثأوسلو

قبل.من)هاثبيقاالعالم

علىالقبضالأحدنهارالث!رطةألقت،المستأجرةالسياراتإحدىإعادةفعند

فيوجودهسببتبريرفيمنهماكلوفشل،جلادينكوفومارياناآربيلدانييل

بحجرةانفرادياآربيلاحتجز.الأمنرجالتقنعلموهميةقصمتاواختلقاأوسلو،

لقد.ليعترفبإخراجهمطالبامذعوزاصرخلكنه،الشرطةمركزببدرومتقعصغيرة

مما،دا!ا!02،5!أههياهالمغلقةالأماكنمنالخوفبمرضمريفتاالموسادعميلكان

زميليهعنأرشدأنهحتى،النرويجفيالحقيقيةبمهمتهالسريعاعترافهسهل

رافائيل.وسيلفياجيهمرأفراهام

علىالشرطةدل،داخليتليفونرقمعلىسيلفيابأوراقغثرعليهماالقبضبإلقاء

عندهوجدعليهالقبضوعندبأوسلو،الإسرائيليةبالسفارةالموظفدوفميث!يل

الآخر.هوفاعتقلشتاينبرجزيفي

المراسلةبطريق)توريل(النرويجيةالفتاةعلىتعرف،البيفاءالدارفى4591عامولد.بوشيقىأحمد)1(

ليعيئىالمفربوكادر،فتزوجاالتقياثم،الورقعلىتحاباوالمورالخطاباتتبادلمنفترةوبعد،والتعارف

.القادمطفلهاصنبالقربالنروجفىيدفنأنإلاتوريلوأبت.ليليهامرجزيرةفىمعها
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آخرينمعاشتركواالموسادعملاءمنشةاعتقالنبأالنرويجيةالشرطةأعلنت

فدائيبأنهظنواإذالخطأ.بطريقالمغربيالجرسوناغتيالفيالبلاد،غادروا

إلرائيل.ضد()الإرهابيةالعملياتلإحدىيخططفلسطيذي

فيوالمحاصرالمذعورالموسادرئيسأصابتثانيةارتجاجيةصدمةهذهكانت

استخباراتجهازيتربطالديالوثيقةالصداقةمنوبالرغم.الاسكندنافيةالعاصمة

نظزآالإسرائيليالفريقلحمايةالتدخلالنرويجيةالاشخباراترفضت،البلدين

الركزيةالمخابراتوتدخلتلأمريكا،مائيرجولدالجأتعندئذ.الحادثلعلنية

إسرائيل.إلىبسلامهاراريومايكالموسادرئيسخروجلتأمين

إسرائيلفيعليهاأطلقبفضيحةانتهت،فادحةليليهامرعمليةأخطاءكانت

رجلوراءالسعيفيالموسادأخطأتفقد.المرارةليلةأيهامارااليلاسم

واهيةليليهامرفيعليهالعثورأدلةوكانت،مؤكدةملامحأحدلهيعرفلاكالثبح

المريضآربيلدانييلوكارثة)1(،مدربينغيرأفرادبعضاختيارجانبإلى.هشة

المواطنباحتجازالمخاطرةعنفضلأقبل.منهذامرضهيكتشفوالمالذيالنفسي

هيأمما.العمليةموقعفيشخصياالموسادرئيسوتواجدمانا،بنكمالالجزائري

قيادتهاواتهامالموساد،مؤس!ةعلىبعنفللهجومالفرصةالكنيستلأعضاء

علىالجدلتقبللاأدلةبخلقدولياإسرائيلوإحراجوالتنفيذ،التخطيطفيبالفثط

لشخصبشعةقتلجريمةبارتكاب،الصديقةالدوللسيادةمخابراتهاانتهاك

منمرأىعلىالموسادضللتالديالفلسطينيةللمخابراتساحقوانتصاربريء،

العالم.

تدخلإنكارالإسرائيليةالحكومةحاولت،النرويجيالرسميالاحتجاجوبرغم

يوقاإسرائيلتربككانت،الستةالعملاءاعترافاتلكنليليهامر.جريمةفيالموساد

عبقريةعنالموسادادعاءاتكذبوتؤكد(،)السا!ريتوحدةعنروجتالتيالأساطيرتنفيالأخطاءهذه()1

.الذكاءأوالقوةأوبالمهارة)صمصلةلامتطوعونأنهمأكيدبثكلهناوصالذين،رجالىما
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ليليهامرععليةبأنإسرائيلوادعت،7391أكتوبرحربقامتأنإلىيوم.بعد

جبهةعلىيحدثعماالأنظارلإبعاد،المصريةالمخابراتقبلمنمدبرةكانت

مصر.فيالقتال

الستةالعملاءوقدم،)مليكة(:أسمتهاجميلةبطفلة)بوشيقي(أرملةرزقت

أصدرتدوليإعلاميضجيجوسط7491فبراير5وفيأوسلو.فيالعلنيةللمحاكمة

علىواحدةسنةإلىونصفسنواتخمسبينماتتراوحلمددبالسجنأحكافا

وهم:فقطأفرادخمسة

ونصف.سنوات5:)1(رافائيلسيلفيا

ونصف.سنوات5ةجيهمرأفراهالم

.سنوات5آربيلدانييل

ونصف.عامين:جلادينكوفماريانا

.واحدةسنة:شتاينبرجزيفي

البراءةعلىحصلفقد،دوفميمثيلأوسلو،فيالإسرائيليةالسفارةموظفأما

البلاد.خارجإلىفوزاوطرد

تحتالموياد،فيضباطهكبارمنعشرةومعهزاميرزيفيأيفئاطردإسرائيلوفي

فيبارليفخطاجتياحبعدخاصة،الصهيونيالكيانزلزلتوفضيحةدوليةإدانة

7391.أكتوبر

حسنعليكان،اامزيمةومرارةالفشلمحنةفيغارقةإسرائيلكانتوعندما

ملكة،رزق)2(جورجيناالأسطوريةحبيبتهمع،والفرحالمتعةبحورفيغارقاسلامة

معفهاجرتالإقامةمنحهاالسلطاتورفضت،عنهاالإفراجبعدالنرويجيمحاميهامنسطفيا)1(تزوجت

أفر!قيا.جنوبإلىزوجها

جمالملكةبلقبفازت9691عاموفي.مجر!ةوأملبنانيلأب5391عالمبمروتفيولدت.رزق)2(جورجينا

ثمإعلانكفتاةعملت.7191عام(الكونجمال)ملكةاختيرتثمعمرما.منعثردالمارسةفيوهيلبنان

كارترلم)جيميأنحتىالعمورة.ثتىفيالرجالبامتلاىيحلمنادر،جمالذاتوكانتال!ينما.فيعملت

معها.المورلهوالتقطترآهاأنإلىوصعىرؤكها،تمنىرنينا:ينتخبأنوقبلجورجينا،ولايةحاكم

001175النرل!فىالنربيالجرهناغتيال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بهاءكلالإنسانيمتلكأنمنأروعهناكوهل.الكونجمالملكةثم،لبنانجمال

نج..يديهبيقوسحرهالكون

قدكانفقد..عملياتهضرباتتضعفأويهدألمزلكمنبالرغمسلامةلكن

يوقا.إليهبالرجوعحلمكمالذيوطنهفيسوىيفكرلاوشبجنينا،الثوريةتشرب

الديالانتقامقائمةرأسعلىوبقى،وقوةبعزمالمسلحكفاحهواصلذلكوعلى

!!..الإسرائيليالخوفخطها
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ككلص

-!
!إ.ل!بيرهفيأ!صرأايأميرأكتيالا"

بالللثلل..إلللرانيلتديبانيةالفامحمليالههـلانتأ

الماللط))عالمحق!ل؟ال!ل!حرال!؟تللثعل

طا))55..الرهاباهبأمحقاالطا5قل!ب!.5

أنفقواأن!!تي..اتد"ته5تررثلألهتكقبوا5

.5لاططيا)ييلأالملى

يطافىأا!لكردالللثبلاهـلابىالعرلىائحالفالل!

إملألتأا!بلاىهانيرالا!وعليه!ثمط..نالم!

ال!1ئقة..إ!القالللية..!رباتههل!يلللرلل!اإالق!
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أسقطهتدعونيلا

بذكاءخططسلامةحسنعليأنالمولادفيتردد،المدويةليليهامرفضيحةبعد

نأمتطوعينعملاءمعرتبلذلك،الاسكندنافيةأوربادولفيإسرائيللإحراج

تزويدمهعتهموكانت،مختلفتينسفارتينخلالمنالموسارمعينخرطوا

تحركاتهليست.تحركاتهتظهرالديوالمواقعالتواريخمنبسلسلةالإسرائيليين

ليليهامرعمليةوكانتتصدقها.أنالموسادمنأرادالديوإنما،بالطبعالحقيقية

وفضحالموسار،رجالغباءمدىلإظهارالناجحةالسريةعملياتهإحدى

العالم.مستوىعلىالإسرائيليةالاستخبارات

قائلأ:،لهنادرحديثفيسلامةاعترف،بعدفيما

فيموظفابوشيقيكانليليهامر.فيبوشيقيقتلواعندمابالفعلأوربافي)كنت

الإسرائيليةالمخابراتلكن.هيئةأووجقايشبهذبيكنولم،ا!اا4،0+!ا

تقتلأن،طريقةبكلتحاولوهي،الإرهابيةللمهامأكبياءرجالأتستخدم

ولكن،مهارتيبسببآمنةتكنلمفحياتي.الدعايةسبيلعلىالفلسطينيين

!!.(.الإسرائيليةالمخابراتفيالضعفبسبب

إعدادهاأثناء،(سلامةحسن)عليعنتشامبرق)إيريكاالمولادعميلةوتقول

لاغتياله:

درستلقد.هوسحالةإلىسلامةاصطيادوغريزة،عنديالرغبة)تحولت

المرع.(!وجههتفاعميلفيوكصت..بهالخاصةالملفاتكافة

!ها،هاراريمايكرأسهموعلىالموسار،فيمدرسوهابهايصفهالديالكلماتإن

وعقلها:أذنيهافيصداها

فهو.سلامةمثلزكي(،خبيث)عدومعالتعاكل!هميسبقلمأنهملي)قالوا

ولحيةكروشىولهم،الجبريةبمذهبيدينونالذينالعربهؤلاءمثليبدولا
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والح،والمراوكةالدهاءفيأسطورة،ماكر،متوهجآخرنسيجمنشخصإنه.كثة

لأغراضه.مدركبأهدافه

حوليلفهاامرأةأيوأن..وجذابقالىإنهقائليق،إثارتهومنمنهحذروني

إصبعه.

منأكثربطلاقةالفرنسيةيجيد..لبقمتحدثسلامةإنأيفتاليقالوا

بلعبالأعصابدغدغةويستمرئالنساءتدليليهولى.والألمانيةالإنجليزية

وأ،يتعقبهأنأحديستطيعلاولذا.ملابسهيغيركماالشققويغير،الروليت

لديه،شاعري،أنيقفهوالدائمانمثغالهمنوبالرغم.وتحركاتهبخ!هالتكهن

سياسيفهوالوقتذات.وفيوحمةبلاويقتلهمالخونةإلىتقودهشمحاسة

وكذاستيللور،بزعيمهاويلتقي،الإيرلنديالأحمرالجيشىمنظمةمعيتعاون

منضةفيالباسكوالانفصالييق،إيطاليافيالحمراء()الألويةالأحمربالفريق

!!.(.الألمانيةماينهوفبادرعصابةبقيادةالصلةووثيق!3ء،

السفيروقتل،7391مارسأولالخرطومفيالسعوديةالسفارةاقتحامعمليةإثر

المركزيةالمخابراتبينتقاربحدث،السفارةبدرومفيبالأعمالوالقائمالأمريكي

سلامةأنويبدو.طويلةلفترةالإسرائيليونبهيعرفلم،الفلسطينيةالتحريرومنظمة

الشرقدولعواصممنوغيرهابيروتفيأمريكاسفراءظل،لذلكوعذا،أعطى

فرعورئيسسلامةبيقالعلاقةوتطورت.أذىيصيبهمأندون،الأخرىالأوسط

الذيووترمان(،)تشارلزخلفهءثمآميس(،)روبرتبيووتفيالمركزيةالمخابرات

الاتفاقيخالفهذاأنوأظن.نخطفكمأنالروسرجاناالقد:سلامةلهحكى

الطرفعملاءالعملاءيهاجمألاعلىنصالذي،العملاقينالجهازينبيقالمكتوب

الآخر.(.

السفيرمقتلفحادثشرح.إلىبحاجةيكنلمالذيالكلاممغزىووترمانوأدرك

أمريكياتجاههناككانبعدهومن.للأذهانماثلأكانبالخرطوموزميلهالأمريكي

فيبالرباطالعربيةالقمةمؤتمرانعقادوح.الفلسطينيينءاتصالقناةلفتحقوي
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والوحيدالشرعيالممثلهيالفلسطينيةالتحريرمنظمةبأنوالإقرار،7491أكتوبر

العسكريبردائه7491نوفمبروفي،كثيؤاالأوضاعتبدلت،الفلسطيذيللشعب

استمرتالديكلمتهوألقى،نيويوركفيالمتحددالأممعرفاتياسردخل،ومسدسه

النظير:منقطعحادتصفيقوسطدقيقةتسعيق

لاالأخرلى..اليدفيالثورةوسلاحيد،فيالزيتونغصنومعياليوم)جئت

!!يدي..(.منالزيتونغمنأسقطتدعوني

المشكلةمناقشةفيكعضو،التحريرمنظمةمشاركةالعموميةالجمعيةأقرت

)ستتعقب:القاعةغادرالذيتيكوايوسفإسرائيلمندوبوأعلن.الفلسطينية

منجزءأيفيتسمحولن،الفلسط!ينيةالتحريرمنظعةمنالقتلةإسرائيل

نفاذالفلسطنيةالتحريرمنظمةتتحملولن.المنظمةسلطةإليهتصلأنإسرائيل

إسرائيل.يهودع!بر

أيفتاعرفاتوقتل،الإبادةمسمكراتفياليهودملايينالناؤيونقتللقد

فلسطيقدولةإقامةبحجةاليهوديةالدولةيقهرأنيحاولوالآناليهود.الأطفال

لاالخرطومفيالدبلوماسييقوقتلة،ميونيخفيالرياضيينقتلةإن.الديمقراطية

.(!الدوليالمجتمعلهذابساطةوبكلينتمون

للأممالعامةالجمعيةقراربأن،خارجيتهاوزيرلسانعلىإسرائيلوعلقت

بل،وطنيةتحريرمنظمةليستالفلسطينيةالتحريرمنظمةوأن.قانونيغيرالمتحدة

القتلة.منعصابة

المجيد،عبدعصمتالمتحدةالأممفيمصرسفيردعا،نفسهاليوممساءوفي

للأممالرئيسيالمبنىفيالطعامقاعةإلىفرد،مائةعنيزيدالذيالفلسطيذيالوفد

نأعلىحرصأنيقشابهناكوكانالنصر،باحتفالاتأشبهحفلفي،المتحدة

هوكان.واحدةللحظةعنهعينيهيبعديكادولا،عرفاتمنالقربإلىدائغايكون

وعدو)17(،القوةوقائد،فتحمنظمةفيوالمخابراتالأمنرئيس،سلامةحسنعلي

اللدود.إسرائيل
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وسلامة5+8+3اتفاق

حوازاالإصرائيليةآرتسهاصحيفةنشرت،8991خريفوفي،بعدفيما

اله.أ.س!،فيالأوسطالشرقلشئونالسابقالرئيس(،أندرسون)فرانكحأجرته

العلاقه)بدأت:المركزيةوالمخابراتالفلسطينيةالتحريرمنظمةعلاقةحولفيهقال

فيالسعوديةالسفارةحادثبعدا749عاموفيعاقا،03نحوقبلالطرفيقبين

بإيقافاتفاقعنهأسفر(،سلامةحسن)عليمعتنمسيقهناككان،الخرطوم

اعترافمقابل،إسرائيلخارجإسرائيليينيستهدفعسكريعمللأيالمنظمة

ارتبطالذي،أميصروبرتالأمريكيالجانبعنالمسئولكان.بالمنظمةأمريكي

الأخوينتولىسلامةمقتلوبعد،متينةبعلاقات،سلامة،الفلسطذبالمسئولء

.(!الثمانينياتأوالطمجدذااله.ة.سأمعقناةفتحالحسنوخالدهاني

،المتحدةللأممالفلسطينيةالتحريرمنظمةانضماممنواحدأسبوعوبعد

تلاه،إسرائيلشمالعلىمسلحهجوموقع،للاجئينالعودةبحقالدوليوالاعتراف

تونس،إلىرهينة47متنهاوعلىأقلعت،دبيفيبريطانيةمدنيةطائرةاختطاف

المصرية،السجونفيرفاقهممنعشرثلاثةعنبالإفراجالفدائيونطالبحيث

وبعدالمطار.أرضعلىبجثتهوألقواألمانيايهودياوقتلوا،وا)هولندية،والإيطالية

السياسي.اللجوءحقمنحهمعلىتونسوافقت،لمطالبهمالقاهرةإذعان

حاشدصحفيمؤتمرفيرسميا،التحريرمنظمةأعلنت،7591ينايروبنهاية

طويلة،لسنواتبالسجنعليهمحكمقددبيطائرةمختطفيأنإياد،أبوعقده

أيامنافينوعهامنالأخيرةستكون..العارضةالحادثةهذهبأنأعد)إتي

نفذت،الفلسطينيةالتحريرمنظمةأنعنالأنباءترددتدمشقومنهذه..(.

منأبرياءرهائنقتلواالذين،المدنيةالطائراتمختطفيضدبالإعدامأحكاقا

المدنيين.

باشتعال،تقريباالأسود()أيلولوانتهت،الأوضاعوتبدلتكثيزاالمعاييرانقلبت

7591.عاملبنانفيالأهليةالحرب
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واستغلتها،بشراسةالأهليةالحرباندلعت،العامذلكمنأبريلأواخرففي

لجألذلكوالخطر.والتفككالدمارقممإلىبهالتدفعلبنانخارحمنعديدةقوى

غيابظلفيالقتلمنالأمريكيينالرعايالإنقاذسلامةحسنعليإلىأميسروبرت

وقتها.لبنانيعمكانأمذي

انتزاعفي(،جورنالستريت)ووللجريدةالنشطالمراسلأجناثيوسديفيدنجح

الأمنمجلمىقبلمنمكلفاأكنت:معترقافيهقالأميسروبرتمعحديث

أمريكابينالاتصالاتوتعمقت.الفلسطينيةالتحريربمنظمةبالاتصالالقومي

حسنلعليلجأنالذلك.المتحدةالأممفيالشهيرعرفاتخطاببعدوالمنظمة

ذإ،اللبنانيةايخةالاالحربخطرالأمريكيونواجهعندما،7691عامسلامة

وترحيلهم،بسلامالأمريكيةبالسفارةالعاملينجميعخروجعلىبإخلاصعمل

،عرفاتأيفتابهصرحومافورد،جيرالدالرئي!سبهعرحماوهذا.واشنطنإلى

منبذلتهلماالمنظمةيشكررسمياخطاتاوجهفوردأنصعحفيلقاءفيأعلنالذي

!.(.الأمريكيينحياةلحمايةجهد

مذكراتهفيكشففقد،السابقالأمريكيوزيرالخارجيةكيسنجرهنريأما

فيالأمريكيالسفيرمقتلمنأسابيعستةبعدأنهعن(،الجيشان)سنوات

الرجلانوتوصل،وسلامةوولترز،فرنون!.أ.حادمديرنائباجتمع،الخرطوم

وتوقفت،التحريرومنظمةالمتحدةالولاياتبيناعتداء()عدماتفاقعقدإلى

الأمريكيين.علىالفلسطينيةا)هجمات

علمعندما8291(،-)7491حوفيإسحقالجديدالمولادرئيسغفبااستشاط

منحاسمةتحذيراتهناكوكانت،سلامةمعوولترزوقعهالذيالسريبالاتفاق

حبسفقدلذلك.الاتفاقأخبارإذاعةلمنعأبيبتلعلىضغطتالدي،واشنطن

الأمريكيين.لتصرفالألمتتجرعالموسادوبقيت،عنهالإعلانقبللسنواتالأمر

!.).!أقبولمنتعجبالذي،حوفيإسحقتجتاحبالصدمةالممزوجةالدهشةوكانت

الخرطومفيالأمريكيالسفيرقتلمنمعدودةأسابيعبعدالأحمر،الأميرمعالتعامل
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والمنظهةأمريكابينالمصالحلعبةأنهوحوفيتجاهلهالذيلكن.يديهعلى

حسنعليسعى،ذكيوسياسيشجاعوكفدائياعتبار.كلفوقكانتالفلسطينية

شتىفييخوضكانقضيتهإنجاحسبيلوفيالطارد.شعبهلصالحسلامة

أمريكا.الأكبر،الشيطانمعبالتحالفولو،الاتجاهات

دوؤالعبسلامة)إن)1(باكليوليامبيووتفي!.ا.!مكتبرئيسيقول

الفلسطينية.التحريرمنضةلمصلحةوعقلهاالمتحدةالولاياتمودةكسبفيمهقا

ومتىيتكلممتىيعرفوكانالإقنالح.ويجيدكاريزماتيكيةشخصيةذاكان

.(!يصغي

القاتلةسلامةأخطاء

احتراماولقىأيفا،الأوربيةالدولإلىالسياسيسلامةحسنعلينشاطامتد

إلىبيروتغربمنالغربييقالرعايامن263نقلتولىعندمانت!ديداوإعجابابالغا

التحريرومنظمةأمريكابينالعلاقاتلإنهاءجاهدتإسرائيلأنويبدو.الأصانبر

خلالكيسنجر،هنريطائرةبضرباللبنانيةالفصائللإحدىبالإيعاز،الفلسطينية

المركزية.المخابراتوحذرالمؤامرةاكتشفسلامةلكن.بيروتإلىالمكوكيةرحلاته

فيهيقيممبنىفييسكنلمن)هنينا:تقولبيروتفيدبلوماسيةنكتةوانتشرت

..(!ممتازةسلامةيوفرهاالديالفلسطينيةالحمايةلأن،أمريكيدبلوماسي

المخاخبراءكباروأحد،بيروتفياله،أ.!مدير:باكلي)بيل(وليام)1(

امارسفياللهحزببوا!ةبيروتفياختطفعافا.ثلاثينمدىعلى

نأقبلشهزا15طوالالثديدللتعذيبتعرضقدباكليأنتبينعندما

عبيد،الكريمعبدالثيخإسائيلاختطفتوعندما.بيروتمناطقإحدى

نقلالزيالدولةومعرفةضبيد،لايتجوابفريقااله.أ.حأرسلت؟9891

فيععلائهاوألماء،اله.أ.!تركيبةكثفت.صفحةالأربعمائةتجاوزت

!!.8391عامببيروتالأمريكيةالمفارةتفجيرعمليةمدبر

84

الأو!الثرقشئونفيالمركزيةبرات

زائدةالأصريكييننقمةوكانت،891

فيب!لاسلهمربإطابهويقذفيقتل

يوليو31في،اللهحزبقياداتأحد

ياكباكلياعترافاتاللهحزبإليها

لمعرفةكذلك.وخارجهالأوسطالئرق
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يصعدأنالذكاء،المفرطالفلسطيذيللشاباهـ!.ا.حتنبأت،ذلكوبسبب

بخباياوإلمامواعفكرمنبهيتمتعلماالتحرير،منظمةفيالصاروخبسرعةنجمه

أكتوبر8فيلاغتيالهفاشلةمحاولةوبعد.المصالحبينالتوفيقولعبةالسياسة

ا!مديرنائبوولترزفرنونمديقهرعاه،الآنحتىتفاصيلهاتظهرلم،7691

زوجتهوبرفقتهسلامةسافر،بالفعل.الأمريكيةالمتحدةالولاياتلزيارة!.أ.سأ

بفرجينيا،الانجلي(ضاحيةفيالمركزيةالمخابراتلمبنىزيارةوبعد،رزقجورجينا

فيأيامعدةسلامةقضى

جمالملكةمعللحبإجازةفيهاوايإلىطارثمأورليانز،ونيو،أنجلوسلوس

.الكون

سلامةنبذوهل..؟سلامةحسنعليالفترةتلكخلالالموسادنسيتهللكن..

فقطهناككانت،الإطلاقعلىذلكيحدثلملا....؟إسرائيلضدالمسلحالكفاح

أصدرتهالذيالإعداموحكمميونيخمذبحةتنسلمفإسرائيل.مؤقتةترقبمرحلة

الحكمواعتزا)ها7491أبريلفياستقالتهافبرغم.سلامةعلىمائيرجولدا

سريانمدىعلىلتطمئنالموسادبرجالوفينةفينةبينتتصلكانت،والسياسة

منيفلتلنالأحمرالأميربأنمرةكلفيتأكيداتتتلقىوكانت.السابقأمرها

الزمن.طالمهما،الحكمتنفيذ

الحسعنتخلى،موقعهوحساسيةالخارقذكائهفبرغم،سلامةحسنعليأما

أخطاءعدةفيووقع،لاغتيالهمحاولاتمنكثيراوأنقذه،بهاشتهرالذيالأمذي

ذلك:بعدإليهالوصولفيالموسادمهمةسهلت،قاتلة

الفرصةأتاح،7491عامنيويوركفيعرفاتياسرحوظهورهالعلذيبسفره-

جميعومن،لهوحديثةمقربةفوتوغرافيةصورعلىللحصولللموسادالذهبية

لزوايا.ا
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فيالكبيرةالمسيحيةالعائلةابنة،رزقجورجيناالعالمجمالملكةمنتزوج-

الصعبمنيكنلم،منهزواجهاقبلبالفنتعملكانتعامةكثخميةوهي،لبنان

.بيروتسكانلغالبيةمعروفاعنوانهاوبات،وشعبياإعلامياتجاهلها

عماراتتحيطهاالديالبناياتبإحدىالجديدةزوجتهمعسلامةأقام-

وأصبح،وتحركاتهإقامتهسريةتؤمنالديالاستراتيجيةالمواقععنمتخليا،مرتفعة

للجميع.مكشوقابذلك

مختلفة،اجتماعيةحياةيعيشلأنمدعاةكانالمارونيةجورجينامنزواجه-

فيالمشهورةزوجتهممطحبا،وفنادقومطاعمأندية،العامةالأماكنيرتادكانإذ

خفيفة.حراصات

وإما،لمكتبه،شقتهمنللخروجمحددةشبهمواعيدعلىاليومىاعتياده-

منها.وأولادهالأولىزوجتهأو،الجديدةزوجتهأسرةأو،والدتهلزيارة

خطيفيريكنولم،تتبدلتكنلمالحراسةسياراتإلىإضافةالخاصةسيارته-

تنقلاته.فياليوميسيره

يعرفون،المحيطةوالشوارع،المجاورةالعماراتوفي،العمارةفيالسكانكان-

بشرفتها.العيونوتتعلقرزق()جورجيناشقةموقع

المكثفةبالحراساتيهتمولم،فررانعمليةضحاياالثلاثةرفاقهفعلكمافعل-

علىحفاطاأفراد،أربعةمنمتنقلحراسةفريقعلىمعتمذا،!اوحو!البنايةأمام

.السكانمشاعر

الخامةالمكالماتعلىالتنضئتعميلةسفلممامعروفا،بيتهتليفونكان-

خلا)هامنيمكنالتيلزوجتهالعائليةالمكالماتأو،بالشيفرةتتمكانتالديبالعمل

معا.خروجهماومواعيدتحركاتهعنالكئيرمعرفة

الفلسطيذيوالمخابراتالأمنمسئولعلىيجبكانماالأخطاءهذهكل

غدرضدلهمطمئناعاملأالمركزيةبالمخابراتعلاقتهكانتيبدو،مافعلىارتكابها.

عواصممنوغيرهالبنانفيللأمريكيينفخدماته.تصورهكانهكذا،الإسرائيليين
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الموسادمحاولاتللجم!.ا.حا!تدعوبأنكفيلةكانت،الأوسطالشرقدول

المتعدرةزياراتهبأسراريعلمأحدفلاربما،الموساد..بإسكاتوعدوهربما.لاغتياله

الرهيبالمبنىجدرانبينوحواراتوعودمنخلا!هاداربماأو،المتحدةللولايات

لانجلي.في

ترىكانت،سلامةمعللتعاول)اضطرت(الديالمركزيةالمخابراتأنالمؤكدلكن

يصفونلانجليفيكانواأنهمذلك.يهملإليهالحاجةبانتفاء،مؤقتا)صديقا(فيه

أحدإيلتسهيرمانعنهويقولخدمتنا..(.يحسنالذي)الشريرأنهعلىالرجل

فيساعد،خفيةوبصورةعديدد،مناسباتفيأنه)أعرفةبيروتفيواشنطنسفراء

!.(.لبنانفيالأمريكيينوالمسئوليقالمواطنيقحماية

عدوانكمالعهلية

لعليكان،أمريكيبتشجيع،7791نوفمبر91فيللقدسالساداتزيارةومع

منظمةالرأيهذاوتبنتعرنجيا،خائناالساداتأناعتبرإذآخر.رأيسلامةحسن

عيديومالساداتاختيارأنسلامةورأى،العربيةالدولوبقيةالفلسطينيةالتحرير

ومغاربها.الأرضمثارقفيالمسلمينبمشاعرممجوجاستهتار،لزيارتهالأضحى

سواء.حدعلىوأمريكاالساداتعلىكضبه.يحتملمماأكثريومهاغضبهوكان

بعملية،السادات)مبادرة(علىوالردجديدتمنالثوري)العمل(بفكرأنهويبدو

وأروعأفضلتعدوالدي،الفلسطينيةالثورةفصائلبهاقامتالدي(،عدوان)كمال

المحتلة.الأرضداخلالفلسطيذيالنضالعمليات

مذهلةبعمليةللقيامجريئةفتاةتقودهمشائا،عشراثناتطوعشديد،فباختصار

)دلالواختيرت(.ياسين)ديرمجموعةاسمالمجموعةهذهعلىوأطلق،أبيبتلقي

وحماصتاوإقدافاشجاعةالفدائيينالثباننفوسفيتثيرلكيوالتعزيزللقيادة(المغربي

نظير.بلا

7891،مارس11السبتليلةوفي،للقدسالساداتزيارةمنيوممائةفبعد

الجوكان.الإقليميةالمياهفيالفلسطينيةالسواحلقبالةتبحرركابسفينةكانت
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للعمل.الانتحاريالفريقاستعدالفجروقبيل،هائجاوالبحرعاصقا

أرضعلى)1(الثقيلةالأعتدةوربطتبا)هواء،المطاطيةالزودياكزوارقنفخت

عمليةتكنلمالآخر.تلوالواحدبأنفسهموقذفواالماء،فيبهاألقىثمزورقكل

تشكلها،الديالمائيةوالمحارةالباخرةسرعةبسببأبذا،سهلةالزوارقإلىالتوجه

مناثنانيتمكنلملذلك.الصعبةوالرؤيةالشديدوالموجالسيئالطقسعنفضلأ

.عدوانكمالععليةفيشهيدينأولوكانا،الزوارقإلىالوصولمنالمجموعة

أولواختطاف،أبيبوتلحيفابينمالمنطقةالوصولإلىتهدفالخطةكانت

أبيب،تل،الصهيونيالكيانقلبإلىللوصول،مدنيةأوعسكريةأتوبيسعربة

عددبإطلاقالمطالبةثم،الرهائنمنكبيرعددواحتجازكبيرفندقعلىوالاستيلاء

الإسرائيلية.المعتقلاتفي)2(الفدائيينمن

بينواختفى،الشاطنإلىالفريقوصل11/3/7891يوممنضوءأولقبل

متجفا،الأسلحةبكاملمكمنهمنالفريقخرج14ر03الساعةوفي.البرتقالأشجار

بعضتلتقطبفتاةالفدائيونالتقىأنوتمادف.أبيبتلحيفا/الرئيسيالطريقإلى

تايملمجلةمصورةتعمل،يهودية،أمريكيةصحفيةكانت.فأجابتسألوهاالصور.

بلاسياحيمرسيدسباصاشوقفواالطريقوعلىالنار.عليهافأطلقوا،الأمريكية

مرت03.16الساعةوفي.أبيبتلباتجاهوانطلقوااليهوديسائقهفقتلوا،ركاب

وقرب.بالسيارةومضوابالقوةعليهااستولوا،راكبا25تحعلمدنيةباصعربئبهم

البوليسسياراتإحدىعلىواستولواالضرطةلرجالبحاجزاصطدموا)ريشفون(

الإيرائيلي.

آر.وقاذف،الروليةكلاثينكوفورشاشات،المنعأمريكية16.!.7بنادق:عنعبارةالفريقللاحكان()1

منوعدد،متنوعةوممدلات،المنعإنجليزي)1ء3(بوصة2هاون،مدفع،للدباباتمفاد)7(جيبي.

للأسلحة.وزخائر،اللاصقةالمتفجرةالحثوات

زكية،أديفأودي:أصاؤممالتاليةعنالفوريالإفراج)يتم:بعدفيماعليهعثرالذيالبيانفيجاء()2

شطالبكانتالمجموعةأنوتردد.(.بالملاعبزهيرالشخئير،مريم،شاهينالعزيزعبد.ؤابنتها!ثموط

مايو03فيالإصائيلياللدمطارفيمسافزا27قتلعمليةفيشاركالذي،أوكاموتوكوزواليابانيعنبالإفراج

.7291
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ستفدمروا.بهمتمرسيارةكلعلىالنارإطلاقعنالطريقطواليكفوالم

بالجبلارتطموبعضهالائقيها،مقتلبعدالبحرإلىعديدةسياراتوهوتسيارات

،الأخرىالناحيةمن

راكبا،05منأكثربهركابأتوبيسالمجموعةلمحت42.16الساعةوعند

وتبادلواعليهووثبواالفدائيونفأوقفهبالأتوبيسسيارتهمسائقلحقالتهديدوتحت

علىسيطرتالمجموعةلكن،بمسدساتالمسلحينالركاببعضمعالنارإطلاق

..)بلادييهتفونوهمالسيروواصلواالأخرىالسيارةإلىنقلهموتمالركاببقية

لسلاحتابعةهليوكبترطائرةيشاهدونوهمحتى(،وفؤاديحإيلك..بلادي

عليها.استولواالديالث!رطةوسيارةالباصفوقتحلقالحدود،

الفدانيةأكبرالعملياق

الذيالقاتلالوحثىلمجابهةمذعورينفهبوا،إسرائيلحكامالمفاجأةأزهلت

سيارةعلىالنارالفدائيونأطلقأولفا()جيفعاتمفترقوعند.أبيبتلإلىيتجه

منطقةعبورعندبغزارةالنارإطلاقفيواستمروافيها،كانمنكلفقتلواشرطة

.السياراتمنكبيزاعدذافأصابوا،الصناعيةنتانيا

فكر،الشرطةسياراتبواسطةالفدائيينتقدموقففيالمستمرالفشلومع

كانوا25.17الساعةوعند،الفدائيينعلىوالمحاورالطرقكافةبقطعالإسرائيليون

قبل(كلوب)كانتريوعندهرتزليا.فيالقديمةالسياراتبسوققوياحاجزاأقامواقد

فدائيا)11(.هناككانحيث،المجزرةبدأت،أبيبتلشمالكيلومتزا12

ا!هليكوبتر.تحميهم،إسرائيليجنديأربعمائةيقابلهم

لحراسةالباصفيالبعض.المهامبتوزيع)1(المجموعةرئيسةالمغربىدلالقامت

غوثلوكالةالتابعةيعبدبمدرسةالتحقت،ببيروت5891عامولدتاللد!سنفلمطينية،المنربي)1(دلال

عملياتهاأولىفياشتركتالثانويةالمرحلةوفيحيفا.مدرسةمنالإعداديةعلىوحصلت،الفلسطبنييناللاجئين

وإخوتي.وأبيوأميومعلميمدرسديفكانتفتح.بحركةعمري)أمفيتالأخيرةرصالتهافيتقول.الثورية

)جهاد(..العمليةفيالحركياسمهاوكان(.ووطذيىلثعبيوأحببالأرضالتمقجعلتذيالديوهي
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تلإلىالمؤديالطريقيسارعلىمواقعهموأخذواالآخرالبعضترجلبينما،الرهائن

54المعركةاستمرتفقد،الطرفينبينالقوىتناسبعدممنالرغموعلى.أبيب

أرغمالذيالأمر،بالرهائنالباصاستعادةمنالإسرائيليونيتمكنأندون،دقيقة

إلىثوانفيتحولالذي،الباصعلىبكثافةالمدافعيطلقأنعلىالإسرائيليالقائد

ومنهم،الباصخارجكانتالديالمجموعةأما.العظميةوا)هياكلاللهبمنكتلة

المدفعيةالقذائفعليهمأطلقتحتى،مذهلةببسالةالنارإطلاقواصلتفقد،دلال

رجالظلالنار،إطلاقتوقفومع.أسرهمتماثنينعداماجميغاقتلتهمالدي

المخاطرةعلىمنهمواحديجرؤولمذعر،حالةفيالساعةنصفمنلأكثرالشرطة

وجودخدعةمنالخوفهاجسانتابهمإذ،المعركةموقعقربإلىوالدخولبحياته

أحياءفدائيين

،الجويالاستطلاعمعالمبهرةبالكشافاتإنارتهبعدأخيزاالموقعاقتحاموعند

يحتفنونوهماستشهدواالعشريندونشبابجثثشاهدواعندماالصاعقةأخذتهم

جثةالجبناءتفقدالصحافةكاميراتوأمام.ث!فاههمالابتسامةتفارقولم،السلاح

عورتها.كشفواوقد،المغربيرلالالشهيدة

الديهيالثرطةقواتأنيعترفوهويبكيأنبيجنمناحمكادالكنيستوفي

بجروح85وإصابةإسرائيليا142)1(مقتلالنهائيةالمحصلةوكانت.الباصدمرت

:الثهداءفهمعدوانكمالعمليةفىرفاقهاأما=

)5891(.اليمن-الثمريحسينمحمد-07)0691(فلمطيني-منيفأبوعليمحمود-ا

)5891(.فل!طيذب-ألعدففلمحمد-08)9591(لبناني-سكافمحمديحيى-2

.)5691(اليمن-ال!لامعبدالرؤوفعبد-09)0691(فلمطيذي-ايراهيممحمدخالد-3

.)5291(لبناني-عامريةأحمدعامر-001ا!)579فلمطيذي-يولفالفتاحعبدخالد-4

691(.0)فلمطيذي-فياضإبراهيمحمين11)9591(0فلمطيهى-صسا!الرحيمعبدمحمد-5

.)6191(لبناني-مرادحسينعلي-012)5891(فلسطيذب-الثرضانراجيمحمد-6

.(فياضوح!ينإبراميمخالد.منكل)ألر

وفي،قتيلأ)71(العددأنالمراجعبعضوذكرت،لقتلاهالحقيقيالعددلإخفاءالمهيونيالعدوجاهد()1

،)42(:الإسرائيليةالمصادرفيعديدةأخرىأرقاموهناك)79(الفعليالعدرأنذكروغيرها،)132(أخرى

)98(،)127(،)142(،)49(.
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أكبرالعمليةهذهبأنالإسرائيليالشرطةقائدأعلن،استحياءوعلى.خطيرة

الفلسطينية.المقاومةتاريخفيفدائيةعملية

وخرجت،(عدوان)كماللعمليةالخليجإلىالمحيطمنالعربيالشارعهلل

الغربوعواصمواشنطنواستنكرت.وفلسطينللقدستهتفالمدنبعضفيالجماهير

.الساداتاستنكرهاوكذلكالعملية

قالقطريةلحصيفةحديثهالعالميةالأنباءوكالاتتناقلتفقد،إيادأبوأما

النضالوأن.العادلنفعالناأجلمنالضحاياتقديمعننتوقفالن:فيه

وفعدالفلسدذيالشعبفدتحاكالديالمؤامراتكلنسفعلىقادرالفلسطذي

أكثرفدائيةغاراتالقادمةالأيام)ستشهد:إيادأبووحذر.(،العربيالعالم

11السبتيومعمليةشدةبنفسالغاراتهذهوستكون،المحتلةفلسطينداخل

.(.أبيبتلشماليا789ماوس

إسرائيلاجتاحت7891(مارس)15عدوانكمالعمليةمنأيامأربعةبعد

لكن،لذلكإسرائيلدفعتالديهيالعمليةهذهأنالبعضاعتقدوقد.لبنانجنوب

فيكانتإسرائيلشمالعلىالعسكريةفا)هجماتالاعتقاد.هذايخالفكانالواقع

مسبقتخطيطبعداللبنانيالجنوبلاجتياحبيجنمناحمدفعممامستمر،تزايد

طويل.

مارس91فيالأمريكية)نيوزويك(لمجلةحديثهفيقالالأسدحافظالرئيس

ربطهولبنانلجنوبالإسرائيليوالاحتلالالفدائيةالعمليةبينالربطإن،7891

كانتخطةلتنفيذإسرائيلاتخذتهاذريعةمجردالفلسطينيةالعمليةوأن.وهمي

الديالتوسعبعقليةيرتبطالأمروأن.الوقتبعضمنذكاملأإعداذاومعدةمقررة

إسرائيل.حكامبهايؤمن
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:العملاءإخلاكل

فيه.رجعهلانهائىكقرارسلامةحسنعليلاغتيالالترتيبتمالموسادوفي

إيادأبووتصريحاتوقلبها.إسرائيلعمقزلزلتالفدائيةعدوانكمالفعملية

.الأعصابوتحرقالإسرائيليالعقلتنسفالديالصاروخيةكالطلقاتكانتالمرعبة

.بيروتإلىوالسفرللتحركجاهزةتشامبرقماريا)إيريكاالمدربةالعميلةوكانت

جنوبأقصى3،لاه+ك!ههفي4891فبرايرفييهوديةلأسرةإيريكاولدت

حتىتعليمهاواصلتحيث.لندنفيللإقامةوالديهامعانتقلتثم،إنجلترا

قرأتقدكانتوالجغرافيا.النباتفيالبكالوريوسونالتبالجامعةالتحقت

وأسياسيةدوافعذاتتكنلملكنها.اليهوديوالتاريخإسرائيلعنكيهودية

.محددةاتجاهات

منطقةعنالجامعةفيالتخرجمشروعوكانالجغرافيا،تعشقإيريكاكانت

فيبحوثهاإلىبالإضافة،إنجلتراجنوبفيول!لا،5!مهم(الجديدة)الغابة

علىوالحصولالعاليةدراساتهاإكمالفيأملهاانصبحيث،المائيةالمجاري

حصلتماوسرعان،الجافةجغرافيتهالدراسةاسترالبإلىسافرتلذلك.الدكتوراه

إلىأستراليافغادرت،بالقدسالعبريةالجامعةفيأبحاثهالإكمالفرصةعلى

الأوليمبيةالألعابدورةعندوليإعلاميضجيجوسط،7291أغسطسفيإسرائيل

رياضيا،عشرأحدفيهاقتلالديالمذبحةمحنةعاصرتإسرائيلوفي.ميونيخفي

:تتساءلبدأتاللحظةتلكومنذ

..؟وإسرائيلالعرببينالدمويالصراعهذالماذا-

منذاليهودمشكلةعنكثيزاوقرأت،السياسةإلىواهتماماتهابفكرهااتجهت

إسرائيلخاضتهاالديوالحروب،اليهوديةالدولةتأسيسوخطوات،البداية

المزمنةالكراهيةثقافةلديهاتشكلتحتى،واستقرارهاأمنهاعلىللمحافظة

فياليهودضد)الإرهابيون(بهايقومالديالعملياتباهتمامتتابعوباتت،للعرب

وخارجهاإسرائيل
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لملذلكلديها.العقائديالحستنشيطعلىوعملواالمولادعملاءتصيدهاهنامن

عقائديامدفوعةملحوظا،فورياتجاوباأبدتإذكثيزا.تهيئتهاأمريستغرق

وبعمليات،بإسرائيلالنظيرمنقطعإعجابيقابلهاالدي،للعربالشديدةبالكراهية

عنها.الكثيروسمعتقرأتالديالموساد

الديالمعلوماتعلىاعتماذا،دقيقافسيولوجياتشريخاشخصيتهاتشريحتملقد

الخاصة،الملامحالنهايةفيفتكونت،الطلابيةوالمدينةالجامعةفيحوإهاجمعت

الديالسماتتلك.الإسرائيليالاستخباراتجهازإلىينضمفيمنالمطلوبةوالسمات

البديهةوسرعةوالجرأةكالذكاء،بهايتميزواأنالجددالعملاءمنتتطلب

العمل.فيوالإخلاص

الش!يفاتالداعراق

قديمةمشكلةلكنتقريبا..المطلوبةالمواصفاتبكلتتميزتشامبرزإيريكاكانت

عدةللاغتصابعمرهامنعثرةالخامسةفيوهيتعرضتإذتؤرقها.تزالماكانت

مدنلإحدىمدرسةرحلةفييومهاكانت.زنجيأحدهماشابينمنمتتاليةمرات

أفلامأحدلممثاهدةمساءالخروجعلىاهازميلةشجعتها.البريطانيالشمال

مميرهاتواجهإيريكاوتركتزميلتهافرت.شابينلاحقهماعودتهماوعندالسينما..

منهماهربت.السلاحتهديدتحتاغتصابهاتناوباالغاباتإحدىوفيمعهما.

يتريضعجوزرجلعليهافعثرالنهار.أشرقحتىعاريةالأشجاربينواختبأت

.والموتالحياةبينوكانت

عندمرضيم!7!5+هأونفور،للجنسكراهيةالفتاةلدىشكلالحادثهذا

صورعنتبحثلأندفعهاحاد9!7أ7ألا+55انقباضنتيجة،ممارستهمحاولة

فقط.آ+لاا!+أالخيالعالمفيالمثالىالجنس

،الانقباضحالةلفكعمليةتمريناتتصاحبهنفسيلعلاجإخضاعهاوبعد

معخاصةعلاقةوأنشأت،النفسيةوعقدهامخاوفهامنفشيتاشيتاإيريكاتخلصت

عنبعيذاكانتوإنالملاحظةتحتعلاقةالوسار،بأكاديميةالمتدربينأحد
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كتابةمنهمايطلبوكان،بداخلهاترسبيةمخاوفأيةطردبغيةوذلك،الراقبة

أدقالنفسيالتحليلشملوهكذابينهما.اشجدعمالقاءكلإثرملاحظاتهما

الةي،الجديدةالموسادعميلةعنمرضيةبنتيجةللخروجومثاعرها،إيريكاخلجات

إسرائيل.خارجتجنيدهيرادمنمضاجعةمستقبلأمنهايطلبقد

تدريبفيالموسادتعتمدهاالتيالنفسيالإعدادحلقاتإحدىهذهكانت

كانوإنالداخليةالملابسخلعأنوإشعارهن،نفوسهنفيالثقةلزرع،فتياتها

هناالجنسوأن،اليهوديالشعبوأمن،إسرائيللصالحوأخيزاأولأفهوللجنس

عقولقيالموسادتغرسهاالديالتنعاراتهيتلك.ومشروعامقدلاعملايعتبر

،كريزةلاهدفاأكاديميتهافييدرسالذيالجنسأضحىوبذلكفتياتها.طوابير

.الشريفاتبالداعراتلذلكتبعاالموسادفتياتولقبت

معجنسيةلعلاقةتوقغا)هاالطويلالإعدادهذاأنتصورتتشامبرز،إيريكا

ش!تامنهئنتظرهلسرها:فيوضحكتتعجبتلذلك.بيروتفيسلامةحسنعلي

الأمر،)هذاالتحرزتمحالكلعلىلكن؟الكونجمالملكةمنالمتزوجوهو

أمنيةتحليليةتقاريرمنيتضمنهبماالأحمرالأميرملفعلىإيريكاواطلعت

صورعدةفيكثيزاوتأملت،سنواتعشرمنيقربمامنذعنهكتبت،وسياسية

تكبيرهاوتمزواياعدةمنلهأخذت،بنيويوركالمتحدةالأممفيلهالتقطتحديثة

ملفهفيخاصألبومداخلووضعها

الحربأثناء7591عامكتبسلامةعنتحليلياتقريزاأيفتاإيريكاقرأت

تحولبعدماالفدائيةرداءعنهيخلعأنالأحمرالأمير)يحاول:اللبنانيةالأهلية

متطلقايبدو،عرفاتبعدتقريباالثانيالشخصالآنوهولكنهجاد.سياسيإلى

رسميحاولحيث..يديهعلىالفلسالينيةالتحريرلمنظمةمشرقمستقبلإلى

وينفذيخططأنهحينفي،العالمبهايخدعالإرهابيةللمنصةمغايرةصورة

لكن.منها.متنصلأيبدومادائقا،وخارجهاإسرائيلداخلإرهابيةعمليات

!!.(.يديهتوشمالأبرياءاليهودمنضحاياهدماء
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لخي!زار

هاير:وإيتانبار،مايكلالأمنخبيراكتبهسلامةلشخصيةآخرتحليلوفي

المبكرالموتفيتفكيرهفإن،رؤقجورجينامنسلامةحسنعليتزوج)منذ:قالا

فقد.لحظةايةفيترقبهلدرجةتماقاعليهيسيطرفهوآخر،شينالهيتركلا

.المعاركإحدلىفيفجأةسأسقط..سأقتل..لأموتأنذبأعلم:صرحأنلهسبق

أبيهممثلتماقا.بعديمنالنضالمواصلةأولاديعلىيجبأموتوعندما

.للحزنمجالهناكيكونأنيجبلاأموتعندما:أيغتاسلامةقال.وجدهم

!!.(.باليأسوالشعورالخمولتعذيفالأحزانالحزنأكرهإنني

إلىإسرائيلالموسادعميلةغادرت،التجسسفنونكلطالتشاقةتدريباتبعد

،إنجلتراإلىسريعةزيارةبعدوذلك،ألمانياشرقفيأول7!4ةكا!فسبادن

الدراسةوبدعوى.إسرائيلتأشيرةيحمللاجديداسفرجوازخلاإهااشخرجت

.سنواتخمسمدتهافسبادنفىطويلةإقامةعلىحصلت

الأخطاءجملةمنواستفادتجيذا،السابقالدرسوعتقدالموسادكانت

الأردنيةالعميلةتلك..لبنانفيالمفتيأمينةعمليةفيقبلمنارتكبتهاالديالفادحة

لزوجهاثأزاالعربمنالانتقامفيتفكيرهاانحصرالدي،بالغضبوالمشحونةالأصل

طائرته.السوريونأسقطالذياليهودي

منوهذا-ظتا،محبكأمذيغطاءبلابيروتإلىبهادفع،الانتقامزاويةمن

لنالفلسطينيةالاستخباراتبأن-المخابراتعملياتفيالظنلانتفاءالأخطاءأفدح

وأالطبيةخدماتهيعرضمتطوعكلوراء،العالمقاراتفيتنقبأنتستطيع

بعدالمفديأمينةعنبيروتفينشرماخلالمنلكن.المنظمةعلىالاجتماعية

عليبقدراتالشديدالاستهتارالسقو!هذاعواولمنأنللموسادتبين،سقوطها

المفديأمينةعندبالغضبالمفعما!هستيريا)هوسعنفضلآ،الأمنيةسلامةحسن

تماقا.ذلكعكستكونأنالمفترضمنالدي
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تدريباودربتها،عميلتهااختارتمهلفعلى،المرةهذهالموساداستعدت..لذلك

شديدالأمذيالغطاءإلى،الأهموهو،إضافة.بيروتفيالمنتظرةللمهمةيؤهلهامهنيا

بالعبريةشفرياسميتالدي،بيروتلعمليةدفعهاقبلتشامبوزلإيريكاالإحكام

ذلكففيواستعاراتها.الجاسوسيةمصطلحاتفيلكم()زهرةأي،زاراالخيم

،)1(عمرهمنالرابعالعقدمنتصففيسلامةحسنعليكان7891عاممنالوقت

شبابه(زهرة)فيالعربيقولكماأو

انطلاقهاقبلتشامبرز،مارياإيريكالإقامةأول459!ه+عفسبادنمدينةاختيرت

يضمهاممثلثفيالاستراتيجيلوقعهابالذاتفسبادناختيرتوقد.بيروتإلى

الديالمدنوهي.ومانهايم،،4!،5+مةهودارمستات،وبون،فرانكفورتمدن

بعضهمالفلسطينيينمنالمئاتضمنهمومن،الغربيةألمانيافيللإقامةالعربيفضلها

قد،هامةفلسطينيةقياداتأيقتاالمدنهذهعلىويتردد.يعملوبعضهم،يدرس

السريةالبالغةرحلاتهإحدىفي،بينهممنسلامةحسنعلييكونأنيصادف

لأوربا.

منيلأا،لغطاا

إيريكاتواجدت،والجنسياتالوجوهالمتباينالبشريومزيجهالمثلثهذاوسط

شقةوتستأجر،القريبةفرانكفورتبجامعةالفلسفةتدرسأوروبيةكطالبةتشامبرز

حسابإلىإضافةهذامنها.ركناالمطبخيقتطعوصالةواحدةحجرةمنصغيرة

ورخصةالموساد،فيالمثهريراتبهاإليهيضافالدولي)درسدن(مصرففيبنكي

الدولية.لرخصتهافقدانهاادعتبعدمافسبادنمناستخرجتهاجديدةقيادة

فيالطفولةرعايةمنظماتمكاتبعنبحثتالموسادعميلةأن،الجديدلكن

ثم،المحليةالجمعياتإحدىعضويةعلىوحصلتبها،المحيطةوالمدنفسبادن

فيالفلسطيذيالمجتمعإلىهذهعضويتهاوقدمتها،مهمةدوليةمنظماتعضوية

بعد.فيمالبنان

4391مواليدأنهعلىوالماررالمراجعأضلبأجمعت()1
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داخلالعربالشبانمعصداقاتلعقدإيريكاتسعىبألاتقضيالأوامركانت

نإالبحتةللصدفةبالذاتالأمرهذاتتركأنعلى،خارجهاأوفرانكفورتجامعة

شابإلىللتقربفمحاولاتهاقصد.عنتجسسينشاطأيتمارسوألا،توافرت

فرجال.ال!شكبؤرةفييضعهاطبيعيغيرنشاطوأيحتفا،مكشوفةستكونعربي

عنيغفلونلاأنهمواضخابدا،عديدةحوادثوقوعبعدالفلسطينيةالاستخبارات

أساليبواستعملواالموياد،فيمعروفينبضبا!أوقعواإذ.وصغيرةكبيودكل

وكلها.العالمعواصمفيالإسرائيلييقالدبلوماسييقضدبمهارةالمفخخةالخطابات

الاستخباراتبينالأدمغةحروبوتطورالعملتفعيلعلىقطعياتدلمؤشرات

والمولاد.الفلسطينية

معروفاليسمؤقتانتظارأي،انطلاقمحطةمجردفسبادنفيالتواجدكانولما

موجاتتنتوبهملل،إيريكاعاشتهاالديالفترةهذهسماتإحدىالمللكان،مداه

بينالموترائحةيحملمثير،كامضعالمفيالأولىالتجربةعلىالإقدامخوف

الجلد.وتحتوالزفير،الشهيق

.لبنانفيالداخليةالأهليةالتناحراتحرارةبسببحازا7891عامصيفكان

بعضتحمل،بيروتباتجاهالموسادعميلةوتحركتأخيزا،صدرتالأوامرأنإلا

)1(الفلسطينية)صامد(مؤسسةإلىالألمانيةالطفولةمنظمةمنوالخطاباتالأموال

والمخيماتالملاجنبيقعديدةبجولاتقامتثم،بيووتفىالأحمروالصليب

وما،الماديةوظروفهاونشاطاتهاأوضاعهاتدرس،الاجتماضيةوالمراكزالفلسطينية

.ونفقاتمعداتمنتحتاجه

خلقبهدفوتجارياصناعيامتنوعةبعصلياتللقيام0791عامأنثئتفلمطينيةاقتصاديةمؤت:صامد()1

ومدهمللفلسطينيينالوظائفتوفيرمعالفنيالعملعلىالثهداءأصوتدريب،ذاتيامكتفثورياقتماد

في3صغيرمحانعلإنشاءرولارألف25مبلغباصتثمار)عامد(فكرةبدأتوالفنيةالتقنيةالتنافسيةبالقدرة

ماليةإمبراطوريةإلىالآن)ماصد(تحولتحتىنجاخا،المثروعوحقق،ولبنانبالأردناللاجئينمعسكرات

يديروكان،الفلمطيذيالمواطنلخدمةسنويةأرباخاالدولاراتمناللايينأتعضحققت،الجن!ياتمتعددد

لرئاستهبالإضافةالأصفر،عرفاتياسرشقيق،كرفاتفتحي:دولة03صنبأكثرال!رعذاتالمؤصسةح!ذد

الكللمطيذقي.الأحمرازحا،للىهيئة
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ووطدتالمدينةإلىتعرفت،بيروتفيفقطواحدأسبوعغيرإيريكاتبقلم

علييقيمحيثكوريمدامشارعمنبالقربوتجولت،الاجتماعيةبالمراكزعلاقاتها

علىحصلتحيثفسبادنإلىوسافرتبرأسها،المنطقةشكلرسمت.سلامةحسن

آلافعدةإلىإضافة،الألمانيةالمنظمةمنالفلسطيذيالأحمرللهلالطبيةمعونات

عرفاتفتحيقابلتالمرةهذهوفي.لبيروتجديدمنوعادت.كتبرعالماركاتمن

الإنجليزيةالفتاةنمشاطمنرآهبماشرالذي،الفلسطيذيالأحمرلا!ولرئيس

بألمانيا.تدرسالديالمتعاطفة

المعوناتتنثربيروتإلىوصلتالدي،البريطانيةالفتاةمنالفجائيالاهتمامهذا

قدالموسادتوقعتهوما،الفلسطيذيالأمناهتماممحطجعلها،الأيتامملاجنعلى

التقاريروجاءتفسبادنفيايريكاعنالتحريتمإذ.حذفدونتفاصيلهحدثت

شكوكأيةعنوتبعدهاالفتاةصاحةتبرئ

العربالطلاببينسمعتها.فرانكفورتجامعةفىالعليابالدراسات)مسجلة

لأطفالالتبرعاتوجمعالفلسطينيةالقضيةبمنامرةبينهماشتهرت،جذاطيبة

نشطةعفوةوهي.لبنانفيالأهليةالحربخلفتهمالذينواليتامى،المخيمات

فيالاجتماعيةاهتماماتهاعنالجامعةمحيفةونشرت،ه.ع.5.!الطفولةبمنظمة

.(.الفلسطينيةالمخيماتوأطفال،الثالثالعالمدولفيالطفولةمجال

علاقاتهاحيثمنبإيريكا،يتصلماكلعلىالفلسطيذيالأمذيالتقريراشتمل

التفاصيلوتفاصيلوالجيرانوالمسكن،وخارجهاالجامعةمحيطداخلبالآخرين

أمنيةشكوكأيةأزيلتذلكعلىوبناءعنها.نهائيةكاملةصورةتعطيالدي

نشاطهالمتابعةبيروتفيتتمكانتأخرىتحرياتهناكبقيتلكنحو)ها.

وتحركاتها.

لكنها.لبيروت7رقمإيريكازيارةكانت7891سبتمبرشهرفيالمرةهذه

منتفويضخطابوبحقيبتهاوصلتإذ.زياراتمنسبقهاعماكثيزاتختلف

بشكلاهتمامأتهتنمبإيريكا،تديرهبيروتفي!!افرعبعمل.ه.ع.5."منظمة
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فتحالذيهوالاتجاهوهذا.والأيتامالخامةالاحتياجاتذويالأطفالعلىخاص

مؤسساتبزيارةتصاريحعلىحصلتإذ.بيروتفيالمحكمةالأبوابمغاليق)ها

والتمويلالنشاطحيثمن،عنهاوافيةتقاريرعلىوالحصولالخيريةالمخيمات

.والاحتياجاتوالحالات

لمنظمةوهميكمقرشقةاستئجارهيبيروتفيالجريئةالقادمةالخطوةوكانت

علىمثلأتطلشقةأية،خاليةشقةعلىالعثورمجردالأمريكنلمإذ.الطفولة

المحددالوصفكانإنما،العربيةالشوارعأشهرالحمراءبشارعأو،الكورنيثس

شارعنطاقعنتخرجلا،التهويةجيدةعلويةثقةتكونأنالعقاراتلسمسار

فيشقةعنالبحثلماذالكن.بالشارعمتجاورةعاليةعماراتمجموعةضمن،لبنان

عليشقةمراقبةأجلمنوهي،للغايةبسيطةوالإجابة..؟بالذاتالمنطقةهذه

ذلك.أحديلاحظأندون،)إ(فوقمنسلامةحسن

رفضتإيريكالكن.المختارةالعماراتبمجموعةشقةمنأكثرعلىالمممسارد)ها

وللشارعا!هدفللشقةرؤيةميدانيحققلامما،المطلوبالارتفاعدونالشققلكون

أكدتلذلك.سلامةناحيةعلىبالمرةتطللاالشققهذهبعضأنبسببأوأيفنا،

الرجلواجتهد،المطلوبةالمواصفاتبهاتتوافرشقةعن)هايبحثأنالسمسارعلى

مساعدةتبغيالديالدوليةالمنظمةمندوبة،السخيةالفتاةلمساعدةاستطاعتهقدر

ذاتالثامنبالطابقتقعواسعةشقةوكانت،المناسبالمكانعلىعثرأنإلى،لبنان

ورائهاامنالمرجوا)هدفحيثمن،جذاهاماستراتيجيمركز

السهلالهد!

الطفولةمنظمةمندوببصفتهاالشقةعقدإيريكاوقعت،7891أكتوبرفي

وببط!،الشقةبابعلىالنحاسيةاللافتةوعلقت،لبنانفي!هاوالممثل.ه.ع.5.!

الأدواتضمنومن.مكتديكمقرإعدادهاولوازمالمثقةأثاثاتشراءفيبدأتشديد

سنتيمتزا،06إلىطولهيصلوصلاتعدةمنقويب1تلسكوالمقر،إلىخقلتالدي

001199بيروتفيالأحمرالأميراغتيال
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وتمكنت،سلامةشقةمراقبةفييومكلساعاتلعدةاستعمالهعلىإيريكادأبت

مكتبه،إلىطريقهفيصباخا،اليوميةلتحركاتهزمذيجدولوضعمنشهرينلمدة

والدتهلزيارةمنتظمةشبهزياراتفيذلكبعدخروجهثم،عودتهحيقوعصزا

الأولى!الزوجةمنوأولاده

إلىملحةبحاجةالموسادكانت،اليوميةسلامةبتحركاتالدقيقالجدولهذا

لحركةإيريكامراقبةوخلال.تخيبلابحيثالاقتناصخطةلوضع،تفاصيله

جرسدق،سلامةحسنعليسيارةوصولتنتظرنهار،ذاتبالشارعالسيارات

الموكبمراقبةفيرغبتهاأماملكنهاانكسر.الذيالمنظارمنهاوسقطفانتفضتالباب

منالطارقعودةلكن.توقفتالديالجرسدقاتأهملتوصولهلحظةوتسجيل

اختفىحتىدقائقلعدةالبابخلفأنفاسهاوحبست،بحقأفزعهامصمقاجديد

ثانية.مرةالمجهولالطارق

كانت.بالفندقحجرتهاإلىطريقهافيترتجفوهيساعتينبعدالشقةغادرت

العمارةحارسكانوربما،الاطمئنانوالسؤالأرادربماالذيالسمسارفيتفكر

سكانعلىبالتنبيهأياممنذكلفتهفقدأسعد،أبواسمهجنوبيلبنانيوهو)الناطور/

عبثدونللحيلولة،الممثتركالقمامةصندوقإغلاقعلىبالحرصالمجاورةالمثقة

بمحتوياته.لقططا

اذيعدلمكسرالذيالمقربفالمنظار.بسهولةتوترهامنتتخلصلمالفندقفي

إكمالعلىتعينهاقويةميداننظارةلشراءتخرجأنعليهاكانلذلك،فائدة

يدويةبماكينةسنارةاشترت،الرياضيةالأدواتمحلاتفيبحثوبعدمهمتها.

اليابانية.الميداننظارةاشترتهماضمنومن،المختلفةالصيدأدواتمع

والتجهيغالتأسيستحتكان)الذيالطفولةمنظمةمقرإلىتذهبإيريكاكانت

خروجلتشهدصباخاونصفالثامنةفيمرة،يوميامرتينمتقاربةشبهمواعيدفي

فيالشقةتغادرثم،العاشغإلىونصفالتاسعةالساعةبينمامكتبهإلىسلامة

الثالثةفيتكونحتىتماقا،الثانيةفيطعامهاتناولاعتادتحيث،ظهزاالواحدة

..))بيروتالأميرا!احمرفىاغتيال051
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يرجعالذي،سلامةحسنعليوصولتراقبالثامنبالطابقالزجاجخلفونصف

إماالخروجويعاود،والخامسةالرابعةبينفيماثابتةتكونتكادمواعيدفيشقتهإلى

جورجينامعللسهروربما،الأولىوزوجتهوالدتهلزيارةأو،بمكتبههامةلاجتماعات

الجميلة.بيروتأمسياتفي

يكادلاوالمواعيد،والتحركاتالأماكنمحددسهلهدفإلىسلامةتحولهكذا

وأ،يخيفهلنالموتأنلفكرةلاستسلامهإما،بهيتربصمنهناكبأنيفكر

بأنهمطمأنوهالذين،المركزيةالمخابراتفيأصدقائهخلالمنأمنهعلىلاطمئنانه

الموسادناحيةمنالأمن)بعض(لهضمنوا

مطاردةعنتتوقفلم،المركزيةالمخابراتغضبمنتخوفهابرغمالموسادلكن

دلالبقيادة،7891مارس11في(عدوان)كمالعمليةبعدخاصة،ومراقبتهسلامة

وبرغمقبل.ذيعنوهدقادافغاأقوىسلامةتصفيةعلىالتصميمكانفقد،المغربي

كلرتبواحتى،الموسادقادةأمليخفتلم،7891ديسمبرفيمائير)1(جولداوفاة

وتحددت،الرؤيةاتضحتتشامبرزمارياإيريكاخلالومن،متناهيةبدقةشيء

منهترتجفالذيوشبحه،المفزعسلامةكابوسمنللانتهاءالقادمةالعملخطوات

رعباإسرائيلفيالعقول

جونيةفيالليلأيفمباح

فيالسنةرأسليلةوحدهاتشامبرزمارياإيريكاتبقىأنالطبيعيمنيكنلم

شخصيةبأنهايؤكد،الفلسطيذيالأمنجهازفيبهاالخاصوالملفخاصة،بيروت

كييففي)مابوفيتثى(جولداولدتالإصائيليةالحكومةرئاتتتولىامرأةأولك!!7140أعآ.مئيرجولدا)1(

لمدةالكيبوتماتبأحدأ-تهامععاشتحيث2191عامفل!طينإلىوهاجرت.8918مايو3فيبأوكرانيا

قراه!صنوطردهمالفلمطينيينذبمفيالصهيونيةالعصاباتمعوتعاونتبالقدسللإقامةانتقلتثم،عامين

حتى6891منبدايةإ-ائيلوزراءفرئيحةالخارجيةوزارةتولتثم9491عامالكنيمتدخلت.بالقوة

فيالميايمالعملتمارسذلكبعدجولداعاشتأكتوبر.حربفيإلرائيلهزيمةإثر7491يونيوفياصتقالت

.7891ديممبر8فيبالقدسماتتحتىالمابايحزب
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فيبعملهاتهتمحيث،لبنانفي)خاصة(علاقاتأيةا!اليست،وجادةملتزمة

منعديدةمساعداتلجلبوتسعى،الفقيرةوالأسرالأطفالعنوافرةمعلوماتجمع

الخاصةالحاجاتذويللأطفالآمنةصحيةحياةوتوفيرالأسر،هذهلإعالةالخارج

واليتامى.

أسرتها،معالسنةرأسسهرةقضتحيثلندنإلىإيريكاطارتذلكوعلى

الالتقاءكيفية!هاشرححيثالموسار،ضباطأحدءللغايةسريبشكلوالتقت

قلائل.أيامخلالبيروتيزورانسوفبعميلين

لبنانلأطفالوا)هداياالأموالبعضتحمل،بيروتإلىالموسادعميلةعادت

،بدأقدللعمليةالتنازليالعدأنمعناهللمساعدةعميلينوصولأنوتدرك،اليتامى

الانتهاء.علىأوشكتسلامةحسنعلينهايةوأن

،الرصاصضد(ستيشن)شيفروليهسيارةإمرتهتحتسلامةحسنعليكان

للموسادمحاولاتهناكأنمن".أ.حالمركزيةالمخابراترجالدائقاويحذره

أما.ظهرهخلفبهاوقذفالتحذيراتهذهسنواتمدارعلىتعودلكنه،لتحفيته

العماراتإلىال!ثرفةمننظرتكلماتوتر،حالةفيدائمبشكلفكانترزقجورجينا

فكانالسكنيغيرأنكثيزازوجهامنطلبت.تصرختكادبهمتحيطالتنالعالية

سكانعنحرسهيتحرىلالماذامرةذاتسألته.واحد(والعمرواحد)الرب:يقول

أثيرأنلا،الشقةهذهأناأتركأنالأولى)من:سلامةفضحك؟المجاورةالعمارات

.(.خصوصياتهمعليهماقتحموأنا،جيرانيحنق

فيالأحمح)الأميراغتيالسبقتالديالأخيرةالأيامعنالإسرائيليةالروايةتقول

:لبنان

إيريكاواصلت،بريطانيافيمرحةإجازةقضتوقدبيروتإلىعودتهابعد)

المكبربالمنظارتمسككانتيومياساعة16منأكثر،سلامةحسنلعليمراقبتها

الخاصةوالسيارة،سلامةيستقلهاالديالشيفروليهالسيارةتحركاتوتتبع

.(ووفررانزماركةبحراسته

0011بيروتالأحمرفىالأصراكتيال251
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وفيسكرايفر(.)بيتريدعىبريطانيبيروتإلىباريمىمنسافرينايرا7في

وصطقدكانالذيكولبرج()رونالدبالكنديالتقى(هوتيلجاردن)رويالف!ق

+ه+،ه!ط(31!شأكارليبانونشركةمنسيارةحجزوكلاهما،زيورغمن

(.فاجن)فولكصماركةإحداهما

متنعلى،حيفاميناءسريعةصواريخقواربثلاثةغادوتالأيامأحدمساء

كانتعندماالليلوفيالموساد.فيالعملياترئيدمىهاراريمايكهناككانأحدهم

شمالي"ءآ+داه،جونيةميناءقربمطاطيقاربأنزل،الثالثةإلىتشيرالساعة

فيإسرائيلأ!دقاء،الكتائبيونعليهيسيطرالذيالحيويالميناءوهو،بيروت

سكرايفرتسلمهاالانفجار،شديدة++*.+مادةمنشحنةأنزلتحيث،لبنان

دإالعودةطريقفيالمطاطيالقاربكانثوانوبعد.كلامدونوانصرفاوكولبرج

الإقليمية.لبنانمياهلتغادوالقافلةواستدارت،الأمالسفينة

تحتبتكويمهاورفيقهسكرايفرقام،كيلوجراقاا5تزنالمتفجرةالمادةكانت

إيريكاستقومالدب،فاجنالفولكسللسيارةالخلفيوالمقعدالأماميالمقعد

شقتها.شرفةمن،كونترولالريموتبواسطةبعد،عنإلكتروتيابتفجيرها

كانإذاوعما،الناسفةالعبوةإعدادحولجديدةمعلوماتتظهرلمالآنإلى

قدالموسادمنالمفرقعاتخبراءأحدهناكأنأمبمفردهماأعداهاوكولبرجسكرايفر

ساعدهما.

تشامبرز،إيريكامنزلأمامالسيارةأوقفا،العبوةوفحمنالانتهاءوبعد

البقاعشاوععلىوتطل،الرسميةالناحيةمنعسافأني!ىبمنزلتسكنحيث

يوميا.مراتعدةسلامةمنهيمرحيث

ماتلقلى..مايك

أما.قبرصفيلارناكامطارإلىبيروتسكرايفرغادر9791يناير22صباح

مونتماربفندقونزلجونيةإلىاتجهلكنهأيغنا..هوالفندقتركفقدكولبرج

تشامبرز.إيريكايدإلىانتقلتالتيالتطوراتبقيةلحدوثانتظازا

1301)..بيروتالأحمردالأصيلىاغتط
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منتحذيزاتسلمأنهرغم،عاديامراليومفإن،سلامةحسنلعليوبالنسبة

الأمريكييق.

اجتماعاتستعقدفهناكالمساء.ذلكفيدمشقإلىسلامةيسافرأنينتظركان

لاتخاذهامةفرصةوستكون،الفلسطذيالوطذبللمجلصعشرةالرابعةالدورة

الشعبيةالجبهةمعمعتدلأاتفاقافتحمنظمةتعقدأنينتظرحيث،القرارات

حبش،جورجالأبديبمنافسهيلتقيأنعرفاتأرادحيث،فلسطيقلتحرير

كامباتفاقياتإدانة،ذلكوبخلاف،القادمةالمرحلةخلالبينهمائلتنسيق

قليلة.أسابيعبعدتوقيعهاتموالتنديفيد

ذلكغير.دمشقإلىللسفرنفسهلإعدادعصزابيتهإلىسلامةحسنعليرجع

جهادأخيهلابنةالتهنئةيقدملكي،بيروتغربفيأمهشقةيزورأنعليهكان

أبوودعحيث،بالضبط45.15إلىتشيرالساعةكانتلقدميلادها.عيدبمناسبة

خمسةمنذالحاملبطهاعلىقصيرةلفترةيدهوضعجووجينا.زوجتهحسن)1(

)سيكون:أجابته..(..مثلكجميلةفتاة)ستكون:زوجتهيداعبوأخذأشهر،

الصنير.(.)علي(أجلمنذلكتحملتإنذبصبيا..

السائق،،جميل،سفرهرفيقبجوارمكانهوأخذشقتهالأحمرالأميركادر

فيالحراصمنثلاثةجلمىوقد،اليدانعندالشارعمنحنىإلىطريقهمتخذا

منآخرونأفرادخمسةوبهاء7+!"3!57"السيارةوتبعتهم،الخلفيالمقعد

117القوةمنوكانوا،الخاصالحرس

البقاعشارعإلىيصلحتىدائقاسلامةيجتازهالذيالمعتادالطريقذلككان

الانحناءاتإحدىوعند)عطاني(.شاولحقبلمنيسمىوكان،متزا015بعدعلى

تسببمما،روفروالرانزالشيفروليهبيقكريبةسيارةدخلت،البقالحشارعفي

العشرةتقاربالفلسطنيةالتحريرمن!ةسيارتيبيقمسافةوجودفيذلك

أمتار.

ح!نيدعىالأولى!جتالمنالأكبرابنهلأ!نظراةاللقببهذاللامةح!!تعلىائتهر)1(
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تقتربكانتكيف،وتراقبنافذتهاأمامتجلمىتشامبرزمارياإيريكاكانت

الريموتكان.المفخخة،فاجنالفولك!سالسياوةمنبسرعةالشيفروليهالسيارة

بينالمسافةقاست،سلامةسيارةعلىمعلقتانوعيناهابيدهاكونترول

قوست.عشرون..ثلاثونمتزا..خمسونمتر..مائةهناكزالماالسيارتيق.

الآن،تماقافاجنالفولكمسبمحاذاةالآنإنها.أكثر.تقتربالسيارة.إبهامها.

موجةمعمتزامنةفمهاوفتحت،لأسفلالريموتزرعلىف!غطت،وبسرعة

التالية.الضغط

الشارعواشتعل،الحيالقويةالمتفجراتهزتالثانيةمنأجزاءوخلال

ا!هادئالنظيفالشارعوتحول.الهواء.فيالشيفروليهالسيارةتطايرت.باللهب

رزقجورجيناوقفزت،والمصابينالقتلىعشراتخلفتشرسةلمعركةساحةإلى

القد:فيهفكرتماأولوكان،الانفجاوموقعإلىفزعفيتنظرالشباكإلى

يتوهولم،الدخانكمأةوشاهدتالانفجارسمعتلقدمعك..(.فعلوها!!..قتلوك

تجلجل.كانتالدبالإسعافسيارات!فاراتبيقصراخها

روفرالرانزفيالخمسةالحراسيصبلم.والزحامبالفوضىالبقالحشارعامتلأ

سلامةحسنعليسيارةتح!تلقد.بصعوبةيتحركونكانوالكنهمضرر،بأي

إلىبهالذهابمنبدلاكانوبسرعةحيا.زالماأنهيبدولكن،بالكامل

الوقتذلكفيالأطباءاستطاعهمافكلذلكومع.الأمريكيةالجامعةمستشفى

بمخه.معدنيةقطعةالتصقتلقد.وفاتهإثبات

والشرطةالتحريرمنظمةأمنقواتتواجدتأنذلكبعدحدثالذي

عشرثمانيةأعيببينما،قتلواقدالمارةمنأشخاصسبعةووجد.اللبنانية

وحراسهوسائقهسلامة،الخمسةالشيفروليهوكابذلكإلىيضاف.آخرون

ركابهاأصيبفقد،روفروالرانزسلامةسيارةفصلتالدبالسيارةأما.الثلاثة

للسيارةالمعدنيةاللوحةعلىالعثوووأمكن،منهمأحديمتولممختلفةإصابات

الفولكس.
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،مرةلآخرمكتبهاتشامبرزإيريكاغادرتالحادثارتباكاتومعالبرقسرعةفي

التقتهناكشمالأ.جونيةإلىوصلتحتىبيروتشوارعمخترقةسيارتهافركبت

عنالبحرومنحدث.ماتفاصيلفرخاترتجفوهيلهووصفتكولبرجبرونالد

وفي.الحادثخلفهاالديالدخانبقعةمنيتأكدأنيحاولهاراريمايككانبعد،

يدويةبطاريةوبواسطة،إيريكابرفقتهالشاطنإلىسيارتهكولبرجقادالليلظلام

وساعد،الشافىباتجاهالإسرائيلىالمطاطيالزورقتحرك،مراتعدةومضت

عرضفيثصوارفيزورقصعودثمومن،الزورقإلىالقفزعلىوزميلهاإيريكاالرجال

بنجاحمهنئاذراعيهبينتشامبرزإيريكاهاراريمايكاحتفنحيثالبحر،

:بفرحلهقالتعندئذ،العملية

1مات(لقد..)مايك-

بهذهكبيرأسطورياحتفالأقيمالموساد،أكاديميةفيالتالياليوممساءوفي

المناسبة.

خبرتلقىعندما،بدمشقميريديانبفندقهاماجتماعفيعرفاتياسركان

بيانصدرثم،وحراسهبمستشاريهفانفرد..قلبهإلىوأحبهمرجالهأقرباستمثهاد

وجرت.القتلةمنبالانتقامعرفاتفيهيتوعدالذي،الفلسطينيةالتحريرمنظمة

منطقةالبشربآلافوامتلأتأحيطتحيث،مثيرةبصورةالشهيدتمثييعمراسم

فيلللاجئينث!اتيلامخيممنبالقرب،الفلسطينيةالتحريرمنظمةشهداءمقابر

الغربية.بيروت

منأكثروسط،المرتعشةلحيتهعلىالدموعوسالتالكفنبنفسهعرفاتحمل

الأعيرةأطلقتبينماالشهيد،نعمث!خلفمشواولبنانيفلسطيذيألفخمسين

المشيعين.تكبيراتوتعالتالنارية

)إلى:النغمةالحادعرفاتصوتمدىذلككان(الترابشهيذانواري)إننا

مهمافلسدنإلىمسيرتناسنكمل..كبرياء!فيمكانكاستقر..االباللأيهااللقاء

))..بىتفىالأحمرالأصيالهتيال601
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!!.(التضحياتكانت

وقريبة،لسلامةالأولىالزوجة،حسنأمتقفكانتعرفاتمنمقربةعلى

للشهيد،الأكبرالابن،حسنوكان،الحسيذي)1(أمينالحاجللقدسالأسبقالمفذي

يدهفيويمسك،كتفيهفوقالكوفيةتتدلى.الجنازةخلالالفدائيينملابسيرتدي

.التحديبشعاعاتنظراتهوتشرق،الكلاشينكوفمدفع

ممسئاجوارهإلىيمشيعرفاتوكان،أبيهتوديعأثناءانهيارفيالابنيبكلم

لقد..؟أخرىمرةسلامةحسنسيظهرهل:والعقولالعيونتتساءلحينفى،بيده

فلمالثانيةالزوجةأماالأخير.الوداعلمراسمحاضرةتكونبأنالأولىللزوجةسمح

منالجنازةخلفيصحبهابأنشارتهالسائقسمحلكنظهورها،اللائقمنيكن

أنهاعرفالممثيعينمنأحدولا،ولوعةحزناترتجفالسوادمتشحةفكانتبعيد،

الشهيد.زوجة

كانالذي،الأعلىالإسلاميالمجلسورنسالقدسمفت!(7491-)7918الحمينيأمينصحمدالحاج)1(

ثورةميقبلهاأخرىثورةفيمهنادوزاشبابهفىلعبكما،9291لعامالبراقثورةفيالرئيميالدورصاحب

البرعلاني،للاحتلالعلقنوهأنورفاقهالحمينيأراددرسعنعبارةالبراقثورةكانت.0291عامموصالندي

وراءالقويةالمحركةال!الحسينيأممنالحاجوكاناليهود.قبلصنفلمطينلاحتلالالمبيليمهدكانالذي

الحاج!رأ!الذيالأعلىالإسلاميالمجلسمنبدعوةعتدوقد،2891عامالقدسفيال!!ميالمؤتمرانعقاد

منالأولفيالمؤسرإلىزعي(.المبكىحانطاليهود)يمميهالثريفالبراقعنالدفاعولجنةالحميصيأمين

إلىالححليأفقهاصنالنلسطينيةالتفيةالح!ينينقلالمؤتمربهذا.شخص007حواليوحضره2891نوفمبر

خلالالبريطانيةوالأخرى،اليهوديةالجبهةالأولى،جبهتينعلىيقاومالرجلهذاوبقى.الإسلاميأفقها

بهتلرفالتقىشعبهلنمرةلبريطانيامعاديةبقوىالاشعانةحاولالأربعانماتوخلال.والثلاثينياتالعثرينيات

بأ!ديفلمطينمنأجزاءلقطتحينما4891وفي.دعمهعلىالحمولوحاول،الثانيةالعالميةالحربخلال

الأيديالنهايةفيأسقطتها،كزةفيحكومةفثكلالفلمطشيالثعبهويةيؤكدأنيريدالحمينيكاناليهود

إلىالرامعةحركتهعلىالحسشيواستمر.الأردنشرقإلىالغربيةوالضفةالممر!ةالإدارةإلىكزةفضتالعربية

اليهود!ة.الميطرةربقةمنفلمطينتحرير

)إنني:بقولهالح!اني4991عاملهصدركتابفياعلبلغ()زئيفإصرانيليجامعيأشاذوصفوقد

لمالرجلهذاأنصؤكذا،الفلمطينمة(الوطنيةللحركةهرتزلمثلوحتى،كوريونوبنوا!زمانحاييممثلأراه

بعد.والفلمطينيالعربيالتارفيفيبهاللانقمكانهيحتل

701))..بيروتفىالأحمرالأصراغتيال
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بسوقانفجرت9791يناير28ففي،يمكنمابأسرعالفلسطيذيالردوجاء

بأنمجهولةمكالمةالشرطةوتلقتإسرائيليا،45وأصابتقتلتقنبلةالمزدحمنتانيا

العملياتوأن،سلامةحسنعليلمقتلالانتقاميةالعملياتأولىالعمليةهذه

.مكانكلفيتتوقفولنشتواصل

الأخيرالنفسحتى

فاجنالفولكسالسيارةانفجاربعدالفلسطينيةالتحريرمنظمةأمنقواتكانت

سلامة.شقةعلىتطلالديالمحيطةالمنازلوداهمت،المنطقةشوارعحاصرتقد

بالطفولة.المعنيةالدوليةالمنظمةمكتبإلىالشكيتطرقلملكن

شركةإبلاغإلىإضافة،فجائىبشكلبيروتمنإيريكااختفاءمعلكن

الأمنقواتقامت،اختفتثملأيامإيريكااستأجرتهاالديالسيارةعنالسيارات

بعدهاوأمكن.القاتلإلىتقودأدلةأيمنخاليةشبهكانتالديالشقةباقتحام

وبربط،الشاطنعلىمتجاورتينجونيةفيوكولبرجإيريكاسيارتيعلىالعثوربأيام

المزيفباسمهاألمانيافيإيريكاعنوبالبحث.الحقيقةتكشفتوالشواهدالوقائع

أثر.علىبالطبعاهايعثرلمآلوتي()روث

كانوبينما.قبرصفيالفلسطينيينالأمنرجالأحدكان،8591سبتمبروفي

الديتشامبرزإيريكالمحالميناء،فيالإسرائيليينحركةلمراقبةلارناكاميناءفييتجول

وشتىصامدمؤسسةعلىالمستمرترددهاخلال،قبلمنجيذايرفهاكان

رجالعلىوزعتالديصورهاخلالمنوأيفتا،الفلسطينيةالأهليةالجمعيات

.وجدتأينمالملاحقتهاالأمن

ترتديكانت.سنواتستمنأكثربعدإيريكايرىوهوعينيهالرجليصدقلم

71القوةبقائدفورهمناتصل.رجلينبرفقةاليخوتأحدسطحعلىالبكيذيالمايوه

فسأله:،معلوماتمنلديهبماالأمنرجلوأبلغه(،الطيب)أبوناطورمحمدالعقيد

متأكد..؟أنتهل-
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أجابه:

أحفظهاالديصورتهابخلافمعها،تقابلتأنليسبقفأناإ.بالمائةمائة-

قلب.ظهرعن

وغادرها،اليختمنبالقربقبرصيةسيارةوقفت8591سبتمبر25يومفجر

خلفاختبأواماسرعان،خفيفةحقائبيحملون،إنجليزيأحدهم،رجالثلاثة

بقوةويندفعونالكلاشينكوفرشاشاتيحملون،بدقائقبعدهاظهرواثممغلقكشك

مقاومة.أدنىبلاعليهوسيطروا)إفرست(،اليختإلى

مارياإيريكاألست..؟وأنت!.إسرائيليونإذنأنتم..؟سفركمجوازات)أين

عمليةرفيقاكولبرجرونالدوسكرايفربيترهماهل..؟الموم!ىأيتهاتشامبرز

يعرفواحدإسرائيلييوجدهل..؟نصدقككيف..؟سلامةحسنعلياغتيال

..؟(.بالحقيقةتعترفيألا..هه..؟!الصدق

السطح.إلىإيريكاجثةالثلاثةالرجالأحدوجرجر..الرصاصطلقاتسمعت

لتسعاليختسورفوقبطنهاعلىمنكفئةوتركوها،الإعدامحكمفيهانفذوالقد

عنللإفراجالمصريالسفيرفيهاشاركالديالمفاوضاتمدةهي،ونصفساعات

الرهينتين.

عنإسرائيلتفرجأنأجلمنشاقةمفاوضاتودارت،بإحكامالميناءحوصرلقد

كانوا،الدوليةالمياهفيالبحرعرضفياختطفتهموأنسبقفلسطينييقمدنيينركاب

رفضت.والعكسولارناكابيروتبينماطريقهافيويخوتسفنعدةمتنعلى

وزيرمنوعدعلىالرجالفححل،المختطفينالمدنيينالركابسراحإطلاقإسرائيل

وغادرواسلاحهمألقواعليهوبناخ،عادلةمحاكمةبمحاكمتهمالقبرصيالداخلية

فأجاب،الشرطةسيارةركوبهمحالالرهينتينمصيرعنصحفيسأ)هم.اليخت

.(.الأرضعلىوجود)همايعدلم)أيالسماء..فيتجدهما:أحدهم
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عنقيلماضمنومن،الثلاثةالقتلىأسماءإسرائيلأذاعتالتالياليوموفي

وكانت3591.عامحيفامواليدإسرائيليةوهيبالتسور،إشيراسمهاأنالقتيلة

عاقا(،)55أفنيريإبراهامصديقهماهووالآخرعافا(53-)رولفنزوجهابرفقة

بالموساد.)همصلةلاالثلاثةأنبالبيانوجاء

هيالقتيلةأنتؤكدنمثرتعندما،التالياليومفيالألمانيةالمعحفتسابقتلكن

المفربيالجرسونبمسدسهاقتلتالدي،الفاشلةليليهامرعمليةبطلة)ثامارا،

تطفوجديدمنليليهامروعادتالخبر،العالميةالصحفونقلت.)1(بوشيقيأحمد

.بغزارةالأضواءمحيطعلى

قال،8591ديسمبر25منبدايةقبرصفي!ممعقدتالديالمحاكمةوفي

أحاربلأنذببسعادةوأشعر،بهقمتماعلىأندملن)إنذب:البريطانيالشاب

.(.الصهيونيةالحركة

الخليفة:الحكيمعبدالفلسطيذيزميلهوقال

قتلأننعلمأننابركمالرعحاصعليهاأطقت..سامةيهوديةأفعى)قتلت

لنااعترفتالمرأةلكنأمثالنا.الثوارعملعمميممنولي!ىإرهابيعملأفراد

.(.عسكريةرتبةوتحملالمولادفيعغوبأنها

فياشتركبأنهالقبرصيةالمحكمةأماماعترففقدالخطيبخالدالثالثأما

علىتجسسحلقةيديرونكانوالأنهم،الإسرائيليينللثلاثةالقتلعملية

عليالأشقرئيسيلقتلسعتالمرأةهذه)أنعنفضلأ،قبرصفيالفلسطينيين

قيدعلىالباقيالوحيدوأننيأسرتيكلأبادوااليهودأنكما،سلامةحسن

لقتلهمأخططولأظل،بيدياليهوديعشراتأقتلحتىأكتفيلنلذلك.الحياة

!!(..حياتيفيالأخيرالنفسحتى

ثاماروأطلقت،منهوخرجتجسدهمزقترصاصاتيبعمنها،رصاصطلقة22ببوثيقىأحمدقتل)1(

.ظهرهفىاستقرتالتىتلكرعاصةآخرعليه

0011بىتالأعمردلأصراداغتيا011
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!إ..تونللدفي!ارأب!أكتيالا

الفللللطيلنالد؟نللليطن!بماتهأبىاظنا

ألأ005الطيالكماهانيينأههأحلىتناثر5

لللتطالاليةالفاالثمليان55"نتفا!ةا!قاإمة

ه!فا..ظن!بانأبىإلاالتا)يلأمتطقإلع

أها!يطمالعالنفالفصون5!اجللئا..

الابالانأمبرة51الص!ي!نية..لةالاها!ابى

!إ.أ"افةه)5!
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أعلىبصوقالصراخ

الجمعةليلة-جهادأبو-الوزيرخليلالإسرائيليةالكوماندوزوحداتاكتالت

المحتلة.الأرضفيالفلسطينيةالانتفاضةتخمدلكي..تونسفي8891أبريل15

يقودهاوأنهللانتفاضةالأولالمحركهوجهادأبوأنوقتهاالسائدالاعتقادكانإذ

العارمةالثورةتتلاشىسوفوباغتياله..تونسفيإقامتهمقرمنعاليةبحرفية

أبعاذااتخذتالديالانتفاضةألثعلاغتيالهأنإلاطبيعتها.لسابقالأموروتعور

حادةأزمةيشكلالمتفجرالوضعوباتحساتجا..)هاتحسبإلرائيلتكنلمجديدة

وحكومته.الإسرائيليالمجتمعداخل

القمةختامعقبمترابطةغيراضطراباتشكلعلىالانتفاضةبذوربدأت

الشعبقضيةالعربالزععاءتجاهلحيث8791..ديسمبرأولعمانفيالعربية

أثارمما،الإيرانيةالعراقيةالحربأحداثعلىالقمةتركيزوانصبالفلسطيذي

الرئيسكاننفسهالوقتفي..التامالتجاهلهذأصدمهالذيالفلسطيذيالشارع

فييجتمعانجورباتشوفميخائيلالسوفييديونظيره)1(ريجانرونالدالأمريكي

العربيالصراعلقضيةالتفاتهماعلىيدلمااجتماعهماعنيصدرولم،واشنطن

المحتلة.الأرضفيالفلسطينييقمعاناةأو..الإسرائيلي

1191عالمفبراير6فيولد.الأمريكيةالتحدةللولايات04رقمالرئيسمواء+ه"4+!وءع"ريجانرونالد)1(

كان.واسكتلنديةإيرلنديةأصولمنتنحدرالحالمتو!ةأسغصنإلينويبولايةأه+ء+سا5تامبيكومدينةفي

لابنهمميزفيلمأولحضورهبعدقلبيةأزصةبمبب،191عامصات،أحذيةبائعريجانإرواردجونوالده

مماريفبقيةيدبروكانتجزئيةمنحةعلىحمولهبعدمداع،ك!يوركاجامعةفيالاقتمادريجاندرسرونالد.

دايماندينالممثلةمنوتزوجتخرجهبعدبالتمثيل.عملالمطاعمفيالأطباقغ!يلفيعملهطريقعنالجامعة

وأنجب،وجينطلاقهبعد2،91عامدافيدنانميصنثانيةتزوجثم4191.عاممورينابنتهمنهاوأنجب

وانضمال!ياسةإلىاتجهكممثلئهرتهوبركمطويلا..العسكريةفييخدملمبحرهضعفبمببورونالد.باتي

الرئيسمنحبلتوليفوردجيرالدأمامخمرثم7591(.-)6791لكاليفورنيامحادطاوأصبحالجمهوريينإلى

لفترةنجحثمالرئالةانتخاباتفيكارترفدنجح0891عاموفيفقط.عوتاشينبفارق7691عامالأمريكي

عاملبناناجتياححدثريجانعهدفي.9891عامحتىلهنائئابوضجورجواختار8591عامثانيةرئات

قمفأيفاعهدهفى.8891لوكيربيطائرةوانفجرت،8391أبريلببيروتأمريكاصفاردوتفجرت،8291

)بيع8591عامجيتإيرانوقائعحدثتكما،بالتبديابنتهوقتلت8691عامالقذافيمنزلوأصيبطرابلس

إلرائيلجريمةعلىالتشرومحاولة(،بيروتفيأمريكيينرهائنعنالإفراجمقابللإيرانأمريكيةأسلحة

.صيارةذاترولةأرضفوقجهادأبوباكتيال
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للعالمتقولأنتحاولوتظاهراتفلسطينفيشديدغفبعمالسببين)هذين

سلميةتظاهراتكانتأنهاوبرغمبقضيتنا(.يهتمأحدلالكنهنا..)نحن

وحاولت..الأصواتهذهأزعجتهالإسرائيليالمحتلأنإلا،غاضبةواحتجاجات

الانقلابيشبهماحدثفقد..جدوىدونالطرقبشتىإسكاتهاالعسكريةقواته

.والاحتجاج..با)هتافالعربيةالفلسطينيةالمدنضجتعندما،الجماهيري

عاصفشعبرانفجارحدثالثلاثاء،،8791ديسمبرمنالثامناليومفيلكن

مجرمإسرائيليمستوطناندفععندماوذلك..أمدهطاللصمتكاولوانفلات

منهمفسقطالفلسطينيينمنجمعوصدمغزة..فيالرئيسيالطريقعبربشاحنته

وكان..سيئةبحالةالمششفىإلىسبعةونقلالثاحنةعجلاتتحتقتلىأربعة

خاصةتماقا..الموقفينفجرلأنمدعاةالمقطعةوالجثثالأسفلتعلىالدماءمنظر

بأنالإسرائيليةالسلطاتوزعمت،الفلسطينيينأيديمنالقاتلأفلتبعدما

الصهيوني.المستوطنعنفوزاوأفرجتمتعمدكيرالحادث

غزةقطاعمننيرانهاانتقلتالدي..الحقيقيةالانتفاضةشرارةكانالحادثهذا

الأطفالعنهاعبر..كاسحةعارمةثورةفيالعربيةالمدنوالتهبت..الغربيةالضفةإلى

الثورةوكانت..بالحجارة..الخاصةطريقتهمعلىبالاحتجاج،يأسفي،العرب

الشرطةأجهزةفثلتبعدماكبحهاالإسرائيليةالدفاعجيثىقواتتستطعلمعنيفة

وتأججهاالانتفاضةلإيقادزيتادمهيكونفلسطيذيشهيدكلسقوطومعذلك..في

لإسكاتبكثافةوطائراتهودباباتهمدافعهنيرانفتحالذيالبربريالمحتلوجهفي

يكنلموالشبابالأطفالمنالعزلالمدنيونفالشهداء..فائدةبلاالانتفاضةصوت

اعتقدالضحاياالشهداءكثرةومع..الدبابةمواجهةفيالحجارةسوىسلاحهم

هذهصائبةحساباتهمكانتوما..النهايةفيسيخضونالعربأنإسرائيلحكام

فيقاتليأسمع..الاحتلالتحتطويلةلسنواتالصدوريملأكانفالغضب..المرة

الأبرياء.منوضحاياهمومأساتهملمعاناتهموالعالميالعربيالالتفات

1)..تونسفىجمهادأبواغتيالاا!ا
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لجزنواالمصا

المواجهةومع..أعلىبموتالمراخعلىساعدالمريرالياشالإحساسهذا

وتتوقف..فينزعجونإسرائيلحكامآذانيصمعلؤاالصراخيزدادالمسلحةالبربرية

والقتلالقصففيالمفرطالاستخدامإلىالعسكريةالآلةوتلجأ..المدنفيتقريباالحياة

فيأثرتكاشمةقوةولافائدةلالكن.االأزمةينهيذلكلعلوالتخريبوا)هدم

العقابمواجهةفيمستمرمتصاعدمتزايداشتعالبلالفلسطيذي..العربيالثمارع

..بالإيمانمسلحةفدائيةجماعاتوظهرت..المتواصلوالقصفوالاعتقالالجماعي

)حماس()1(..حركةمنها..العسكريةالآلةمواجهةفيللغايةمحدودةوبقدرات

أرعبتاستشهاديةعملياتإلىالمقاومةتطورتحتى.الإسلاميالجهادوحركة

وأصبحت..المفخخةالبشريةالقنابلأسلوبأفزعهاالديالإسرائيليةالعقول

منوقتهاالإسرائيليةالقياداتاستهزاءبرغم..للسحققابلةغيرثورةالانتفاضة

.محدودةلأياماستمرارهانجاح

مؤقتة)جعجعة(مجردبأنهاالانتفاضةالوزراءرئيسث!امير)2(إسحقوصففقد

سذجصبية)مجرد:معلقاالأركانرئيسث!مروندانالجنرالقالبينما..تطولولن

)تنفيثبأنهااعتقدفقد)3(أدمونيناحومالموسادرئيسأما(..الحجارةيقذفون

بأقلذلك(بعد)الثاباكالداخليالأمنرئيسهارملين)4(يوسفيكنولم(مجانين

(..كالدجاجبيوتهمستدخلهمالمدرعاتجنازير)زمجرة:ثقةمنه

فيمنهماكلمستقبلعلىستقفيالانتفاضةأنيتوقعانكاناماوالأخيران

وأقواها..الأسلحةبأعتىالانتفاضةحجارةأمامالمشينفشلهمابعد،الأمنجهازي

التالي.العامفيومثلهم8891الأولالعامفيفلسطيذي003ومقتل

\

بزعامةكزةفي8791ديسبر14!وموتاصتالإصلامية(المقاومة)حركةمنالأولىالحروف)حماس(()1

تعلم.مباهمنذكميحرجلوهوتقريئا(عائا71عمرهكانأغتيلعندما4002)عام..يالينأحمدالثيخ

.(الجؤهذافيشعلاكتعال)محاولةفملفيحياتهتفميلوكأتيمتحركمقعدأصيرحياتهوعاشبالقاهرة

احتى8791عاممنتولىثم891.وه،8391عاميبينالإسرائ!ليةالحكومةرناتتولىشامير:إحق)2(

عايير.إيجالاسمهصهيونيمتطرفبيد5991نوفمبرفياكتيالهحتىرابينإسقوخلفه،2991عام

رئينابيجينمناحيماختارهثم،8291(-)7491حوفيإسحقالموسادلرئيسنائناكانأدمونر،:ناحوم)3(

0991.مارسفيثاممرإسعقأقالهأنإلى8291عامللموصاد

8691منثانيةلفترةثم.6491،7491عاميبينالداخليالأمنجهازرئاصةمارملينيولفتولى)4(

الثرس.وبأدائهبدمويتهواثتهر8891حتى
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صدمةهولمنيفيقهمفعاللدواءالإسرائيليةالأمنأجهزةرؤساءاحتاجلقد

استهانتهمعنجميعاكفواوالثقةالاستخفاففبعد..الانتفاضةتفجرمنذالحدث

لجنةاسمتحتأسبوعياالاجتماععلىوعكفوا..العاصفالثوريبالوضع

والشينالجيثىأنإلىتوصلواتقريبا،8891فبرايرنهاية،شهرينوبعد)فاراش(..

منجهازهشبكاتإنقائلاهارملينوصرخ..الانتفاضةوقففيأخفقا)ثاباك(بيت

)2(والقتلللانتقامعرضةباتواالمتعاونينوأن)1(.تتهاوىالمخبرين

يكنلمحيث..صاعقةكانتالمفاجأةأن..الإلرائيليةالأمنيةبالتقاريرجاءوحسبما

هو)فاراش(لجنةواجهفمثلأسوأوكان.بالانتفاضةبالتنبؤللإخفاقتفسيرأيهناك

ا)هجعاتعنتحولوافقدألاليبهم..ييغيرونالفلسطينيينبأنالتكهنعنالعجز

أكثرلكنعنفا..أقلجماعيعملإلىالأفراد..منقلةفيهايشاركالديالمعزولةالفدائية

بنظم..المسلحالماردبداحتى..لإسرائيلالضخمةالعسكريةالقوةعلىيتفوقانتمثارا..

العربية.والقرىالمدنفيالحجارةثورةأمامقزما..المتطورةأسلحته

..بعقواهمرسختحقيقةإلى)فاراش(لجنةعندالخاطنالتحليلفلسفةووصلت

بسيالةبالتلويح..كثافةأكثرمحليون)عملاء(تجنيديلزمهاالانتفاضةأنوهي

أجيزةيمدونالذينالخونةالمتعاونينعثراتإعداممنالفل!طينيونتمكنللانتفافةالأولىالثهورخلال()1

فيحومرالذيعياد،محمد،الخونةمؤلاءأثهروكان.وتحركاتهمالانتفاضةزعماءبأخبارالإسرانيليةالأمن

اقتحمتصغير،طفلومقتلالإصائيليالعوزيرشاشهمنالرصاصزخاتوبرغم،غزةبقطاعقباطيةفيبيته

هناككانت.الباعاتمحطةقربإنارةعامودعلىوغلقكهرباثيب!لكشنقهجرىثمبيتهالغاضبةالجمامير

الإعدامأو،الأبديةللإعاقةبالفؤوسكالفربةمنهمالعديدفيتنفيذهاجرىالخونةلمعاقبةأخرىأساليبأيقا

العامة.الميادينفيصيعةعلنيةبمحاكماتأو،محاكمةبدونوالمديبالسكاكينأوبالرصاصالفوري

تواجهمئاكلهناكأنإلىفيهيثير(القتل)ظاهرةبعنوانمقالأمنصوراللهعطانثر،991يناير،1في)2(

يناير9وفي.كثفهمتمبعدمالأخضراالخطداخليعيثون،وعائلاتهممتعاون000.05ب!بب،الإصانيليين

إ-ائيل،معالتعاونإلىالفلمطينييندعتالتنالألمجابمنأن3!"ء"ءعقآرتسصحيفةنثرت7991

تماريحاستمدارالامتيازاتهذهتثمل:تعاونهمقابلمعينةامتيازاتعلىللحمولأوللابتزاز،التعرض

ويفيف.الثمللمتماريحعلىالححولأو،ال!جنمنعليهعزيزينآخرينصاحأوصاحهإطلاقأو.العمل

صحض.شخعيلثأرإسرائيلمعالتعاونعلىوافقواالذينالأثخاصمنعدداهناكأنالفلمطيذيالباحث

الذيالابتزاز،أسلوباضخدام،4991ينايرافيهآرشنثرتهالذي+حاءط!!+هه!مبتميليمتقريرويؤكد

ثمومن،عارياتومنفلسطينياتوبناتلنما،صورعلىالحموليتفمنوهو،الإسقاط31عليهأطلق

يتمخفيةكاميراتبوالطةالمورمذهعلىالحصوليتموكان.التعاونرففنإنالملأعلىالحوربنثرتهديدهن

انتفاضةمنذ3991عامحتىأنهإلىالفلمطينيةالتقديراتوتثير.الاعتقالمراكزفيأو،البيوتفيزرعها

العددأنإسرائيلوذكرتمتعاونا،771العددأنالألوشيتدبرسوكالةتؤكدبينما،متعاونا429قتل!8791

الغربية.الففةمنمعظمهمالتعاونينمنقتيل0001

))..تونم!فىجهادأبواغتيال611

http://www.al-maktabeh.com



بعض.،بعضهاالمضطربةالنقا!بيقالاتصالشبكاتلتفكيك(والجزرة)العصا

.الجديدةالزعاماتتجتثحتىالمحرضةالرموزواغتيال

ئيلسرا!ءحشاأ

ضدثورةإلاهيماالانتفاضةأنالإسرائيليةالحكومةيقينمنالرغموعلى

منوليستالداخلمنكانتالأولىجذورهاوأن..والتعنتوالقيودالاحتلال

بسرعةيتحركونالخارجفيالزعماءأنوقتهاالتحليلاتأشارتفقد..الخارج

منواحدةفيالمظاهرهذهوتمثلت3..المساندالدعائيةوالأعمالوالتحريض..للتضامن

قبوص.فيأحداثهاوقعتالديالتضامنعملياتأثهر

..الدوليالتعاطفبهاتكسبدعائيةعمليةالفلسطينيةالتحريرمنظمةأعدتلقد

يونانيةسفينةجهزتحيث..الداخلفيالانتفاضةأعمالثانيةجهةمنوتثير

فلسطينيا.مبعذا131متنهاوعلىغزدإلىبهاللإبحار(فراين)سولاسمهاقديمة

بالإضافة،.العالميينوالتليفزيونيينالصحفيينالمراسليقمنغفيرةأضدادجانبإلى

إسرائيلياضشروأربعة،الإسرائيليالكنيستفييساريعضوإلى،مثيرأمروهذا

الفلسطيذي.الشعبحقوقمعمتضامنيق

تحاولبألاوالضمانالحمايةبمثابةكانوا،والأجانبالإلرائيلييقهؤلاء

الإعلاموسائلفيترددحسبما،العمليةعلىوأطلق،السفينةإغراقإسرائيل

1()العودةسفينة،العالمية

فمحاولة..الإسرائيليةالاستخباراتلأجهزةشديدقلقمثارالعودةسفينةكانت

لإسرائيللهحدودلاإحراجفيهعملغزةسواحلعلىالرسومنبالقوةمنعها

هناكيكنول!.مثاليةنظيفةتبقىأنعلىدعاياتهاتحرصالديلصورتهاوتشويه

فيالسفينةبنسفإلا..لصالحهمالأمرلإنهاء،حساباتهمفي،آخرمنطقيحل

)بقبرصليماسولميناء
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سلطانباسممحمدأنالإسرائيليةللمخابراتتأكد..للعمليةالتخطيطوأثناء

حركةفينشطفلسطيذيضابطوالتميمي..للرحلةللإعدادبقبرصمتواجدالتميمي

..الإسرائيليةالمستوطناتعلىالناجحةالفدائيةا)هجماتمنلعشراتخطط،فتح

علىموافقتهفأبدى،مصادرهمتقولهكذا،شاميرإسحقعلىالأمرعرضوعندما

لتغطيةالعالميالإعلامووهج..المكثفالإعلاميللتواجداعتباردونمعا..العمليتين

.قبرصجزيردفيالعودةسفينةأنباء

التميميباغتيالالمكلفالفريقكانوبينما..الإسرائيليالإرهابفريقتحرك

ومعه8891..فبراير14فيسيارتهالفلسطيذيالضابطاستقل..ا)هدفيراقب

الموظفبحيصحسنومحمد..قبرصفيالتحريرمنظمةممثليأحدالكياليمروان

قيالكياليشقيقمنزلمنالسيارةتقتربوقبلما..بالمنظمةالمحتلالوطنبدائرة

.كونترولالريموتبواسطةفيهابمنانفجرت..ليماسول

السفينة،بقاعكبيزاثقباانفجرتالتىالناسفةالعبوةأحدثتالتالياليوموفي

الظلامكخفافيثىاختفواالذين،الجناةعلىالقبضمنالقبرصيالبوليسيتمكنولم

..العودةسفينةإبحاررحلةوبتعطل..قبرصفيسلفامعدةكانتآمنةبيوتفي

..الظروفهذهمثلفيللغايةمطلوبأمرالسريعالثأرأنالتحريرمنظمةرأت

مخابراتها.وأجهزةإسرائيلحكومةمنانتقاما

إلىفلسطينيينثلاثة،السرعةوجهعلى-جهادأبو-الوزيرخليلأرصل

بإسرائيلالنقبإلىالحدوديةالأصلاكعبور8891مارس18فياستطاعوامصر..

مهددينطرقمفترقعندللركاب)باصتا(استوقفواحيث..الأقدامعلىسيزا

الأتوبيسكانفقد..للحادثأبيهابكرةعنإسرائيلاهتزتبعدها..برشاشاتهم

إلىسبعبئرمنطريقهمفيكانواالذريديمونةمفاعلفيالعاملينمنفنيينيحمل

المفاعل.

نألأحدكانفما..الأمنيةأجهزتهاومختلفالإسرائيليةالحكومةصوابطاش

منبالاقترابويغامرونيتجرأونقدالفلسطينيينالمقاتلينأنبالمائةواحدولويتخيل
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يهددونباتوا،بالفعلدخلوهاوقدالآنلكنهم..السريةالبالغةالمحظورةالمنطقة

مذهلة.بجرأةالداخلمنإسرائيلأحشاء

الفلسطينيونفيهااستبسل..المفاعلقربالحواجزأحدعندطاحنةمعركةوفي

قصفت..ومصفحاتهممدرعاتهمجوارإلىقتلىالجنودمنعدذاواسقطوا..الثلاثة

أغلبهموأصيبالركابمنثلاثةفقتلالثقيلةبالمدافعالباصالإسرائيليةالقوات

ذخيرتهم.نفدتبعدماالثلاثةالفدائيونواستث!هد..بالغةإصابات

نمرمنأكثركانالمعنوينجاحهاأنإلا)عسكريا(الفدائيةالعمليةفمثلوبرغم

لبسلامريحةإسرائيللقادةالرسالةأوصلتحيث..الفلسطينيةالتحريرلمنظمة

سرية.الإسرائيليةالمناطقأكثرداخلالتغلغلبمقدورهمأنوهيفيها..

استوعبوهاحتىومراتمراتمغزاهاوحللوابل..الرسالةالإسرائيليونوقرأ

الفدائيةالعمليةهذهوستفتح..حقيقيخوفمصدرباتوافالفلسطينيونجيذا..

فيالخسائرأكبرإنزالبغرض،وتخطيطاحرفيةأكثرأخرىلعملياتشهيتهمالمثيرة

نأالمفترضمنكانالديا)هامةالاستراتيجيةالأهدافبؤرةوفي،الإسرائيليالعمق

ومأمونة.محصنةتكون

سياسيةواجهةأرادوهبعرفاتيحيطونالذينهؤلاءبأنقناعتهمازدادتلذلك

وكان..الخارجأوالداخلفيسواءإسرائيلضدالمسلحالعملقاعدةهميتولونبينما

النقبفيالفدائيةالعمليةأنأعلنالذي،جهادأبو،الوزيرخليلهؤلاءرأسعلى

انتصازاوتعد..المحتلةالأرضخارجإخوانهممنالانتفاضةلأبطالمؤازرةجاءت

الصهيوني.الاحتلالضدالمسلحوكفاحهالفلسطيذيللشعبحقيقيا

أعلنشديدةوبعصبية،أعصابهيتمالكلمرابينإسحقالإسرائيليالدفاعوزير

أمنونعنونشر..بعدهقياملاسحقاتممحقهموسوفالمعتدينستعاقبإسرائيلأن

صنينتقمحتىيهدألنأنه-أمان-العسكريةالمخابراترئيسشاحاكليبكين

الأمنرئيسهارملينيوسفالمذعورأما.جماجمهمعظامويفتت)الإرهابيين(
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استثناءبلاأجمعواوهكذاانتقامنا..فلينتظرواالثأر..إلامعناكليس:فقالالداخلي

)1(..تونسفيجهادأبواغتيالعلى

الطولىاليدصاحب،الفلسطينيةالتحريرمنظمةفيالثانيالقائدجهادأبوكان

الخجوللمظهره(الصامت)الرجلبويعرف..المحتلةالأرضفيوالتوجيهوالسيطرة

المدبروهوالعقلعبقريا..وتكتيكيابارغاومخطظاجاذاكانلكنه..ا!هادئ

أكانتسواء..إسرائيلهزتالديالناجحةالفدائيةالعملياتمنللعديدوالمحرك

تسلل.لعملياتنتيجةداخليةأو..بحريةعمليات

فيالإسرائيليةالقمعأعمالفشلت..شراسةفياندلعتالديالانتفاضةومع

الحجارةوكانت..تونسفيالمنظمةوقيادةالانتفاضةبيقالصلةبقطعأوإيقافها..

علىالفاكساستخدمفقد..الانتفاضةرموزأهموالفاكس)المولوتوف(البنزينوقنبلة

المنشوراتوفشلت..الخارجمنالتعليماتوتلقى..المنشوراتلتوزيعواسعنطاق

الفلسطينيين.خداعفيتوزيعهاعلىالأمنأجهزةعمدتالديالمزيفة

العسكريوالقائد،عرفاتبعدالفلمطينيةالتحررمنظمةزعماءأحدالوزير،محمودايراهيمخليلهو)1(

تونسمنواتخذ..إسرائيلداخلالفدائيةالعملياتلمئراتخطط.3وكزالنربيةالففةومشول،للتنظيم

القدسبيناللهرامفي3691عامجهادأبوولدواضمرارحا..الانتفاضةلتأجيجعملياتهمنهيديررئي!يامركزا

القاهردبجامعةالتحق)البكالوريا(العامةالثانويةعلىحمولهوبعدغزد.إلىأصرتهمعانتقل4891وفيوحيفا

ترأصتالديالوزيرمحمودممطفىانتمارعمهابنةمنوتزوجبالكويتمدر!اعملثم،بعرفاتالتقىحيث

للعنظمة.التابعالثهداءعندوق

للمنظمةالاليالمشولليكونرمثقإلىالكويتوترك)فتح(منظمةعرداتءأسالشينياتمنتحفوفي

محطةئنحف3/1/6591فيفل!طيذيفدائيهجوملأولضرفاتمعوخطط.لهكنيةجهاد()أبواسممتخذا

اكتثف-زيزهيكإريه-بالعحطةالمسئوللكن..إسرائيلفيالكبرىالريمشاريعإحدىنيتونا()بيتفيفخ

النالفة.الئحنة

بانتهاجهكثيراالإلراثيليينحئرأنهحتى.خارقوذكاءمطلقةبفدائيةجهادأبوكفاحرحلةتواصلت

لتمفيته.إليهالوصولهيالإلرائيليةالأصن3لأجهزالرئي!يةالثكلةوكانت.الوصفتفوقجهاريةأساليب

للانتفاضة(الموحدةالوطنية)القيارةا-عليهاأطلقالديالجهةتحديدفيإصرائيلفثلتالانتفاضةوخلال

متى:والعملالتحركأوامرتحط،المحتلةالأرضفيالوطنيةالقيادةمنثوراتظهرت8891عامبدايةومنذ

نأتبينطويلأمذيبحثوبعدالعدو.حالمتعاونونيهاجممتى،تفتحأوالمحلاتتغلقمتى،الإضرابيتم

اشرتالآلافاعتقالمنالركموعلىوالأوامر،والمنثوراتالفاكسعبرتونسمنالانتفاضةيقودجهارأبو

الغربيةالغفةعنالدوليةالتليفوناتخطوطقطعتوعندسا.منتظمةبحوردتوزعالمنثوراتوظلت،الانتفافة

وباتت.بالفاكسويوزعويطبعداخلياينقلثمبفداد،فيالمنظمةإذاعةعبريذاعالمنثوراتنصكان،وغزة

منيقودالذيالقائدجهاد..أبوضرباتأنهكتهالذيالإسرائيليالجمدفيموجعةحرنجاتشكلالانتفافة

أمنها.ويهترئالداخلفىإصائيلفترقي،الخارج

1)..تونصفيجهادأبواغتيال012
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الأمنيةالأجهزةأمامالموقفوبات،فلسطيقفيالعربيةالمدنانفجرتهكذا

الدباباتزمجردح)1(الانتفاضةعلىبالقضاءفالتنبؤاتوصعبا..حالكاالإلرائيلية

توقععنكاولوعجزشاقمزمنبصداعالإلرائيليينأصابمما..واقعيةغيركانت

جهادأبواغتيالبأنالاعتقادإ،أمامهمكانوما..التالياليومفيسيجرىما

.باليأسويصيبهامعاقلهافيالفلسطينيةالشعبيةالثورةعلىسيقضي

تونسفياغتيال

لعمليةللتخطيط-رالعسكريةالاستخباراتية-الإسرائيليةالعقولكلاجتمعت

ميل0016بعدعلىالفلسطينييقضدالحربمواقعأبعدمنواحددفي..الاغتيال

متراكيلو0025من)أكثرإلرائيلمن

العمليةخطةشاحاكليبكينأمنون،)أمان(العسكريةالمخابراترئيسشرح

الخوفوإثارة..الانتفاضةتصفيةمنهاإهدفاأنوبررالمصغر..الوزراءمجلسأمام

الداخلمنإسرائيلتزلزلالانتفاضةأنتروجالدي،الفلسطينيةالقياداتلدى

العسكرية.قوتهاوتشتت

معنوياتلرفعالقوة)استعراض(فهو..الاغتياللعمليةالمعلنغيرا)هدفأما

قمعها.علىالجيشقدرةوعدمالانتفاضةآثارمناليائسالإسرائيليالشعب

ثورةإلىالانتفاضةبتحويل،الشعبيةالبادرةزماميممكأن،جهادأبو،للانتفاضةالروحيالأباشطاع()1

الرعب.جنودهبينوتنشر،المحتلةالأرضفيالإصائيليالدفاعجيثىمجهودقشتت،وفاعلةمنظمةجماهيرية

باستخداموالاكتفاء:الاحتلالقواتضدالمملحالعنفاستخدامبعدما،نتفافةبداياتفيجهادأبوأمر

الكويتيةالأنباءلجريدةصرحقدكاناغتيالهوقبيل.إسرائيلفدالعالميالعامالرأيليثيرواوالقلاعالحجارة

ساعةباختيارعجلماوهذا،وطأةأشدتاليةلمرحلةانتقا)يايعذيبماحاد،بثكللتتطورالانتفافةبأن

خططالتنالع!كريةالعملياتعثراتأعينهمنمبوضعواقدالإلرائيليينالأمنرجالوكانلتمفيتهالصفر

عامأبيببتلسافويفندقوعملية،7891عامعدوانكمالعمليةمنها،إعدادهافياثتركأوجهادأبو)ها

تخفتلكي،تموروا،ح!بمالإصكاتهمدعاةكلهاكانت،الجريئةالأخرفالعملياتمنوالعثرات،7591

النهاية.فيخطؤهاتبين؟باراكتبناهاوالديهذدالحماباتلكن.الانتفافةرتخمدالمقاومة

121!)..نرحاتيفي-جهادبوأاغتيالى
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السابقالجوسلاحرئيسومعارضة..الاجتماعفيأثيرالذيالجدلمنوبالرغم

.،العمليةعلىوافقتالأغلبيةأنإلا..نافونإسحاقالدولةورئيس..وايزمانعيزرا

،(يهوديبواسطةذلكبعدقتل)الذيرابينإسحقالدفاعوزيرهؤلاءوتزعم

رئيسمنصبشغلقدمنهماكلوكان،(الشرطة)الأمنوزيربارليفوحاييم

تحذيررسالةا!هجومهذابأنويؤمنان..قبلمنالإسرائيليالجيثسفيالأركان

شومرونالأركانرئيسقيادةتحتالخطةاعتمدتالنهايةوفي..ورجالهلعرفات

فى)1(خبرتهملسابق)أمان(..رئيسشاحاكوأمنونباراكإيهورالمتحمسونائبه

أيفا.المر3هذهنجاحهموليكرروا،العملياتهذهمثل

يحملونالموسادعملاءمنونساءرجالعدةتونسإلىطار8891أبريلأوائلوفي

..فنادقعدةفيكسواحونزلوا..مختلفةرحلاتفيوملوا..لبنانيةسفرجوازات

حيث7391(.عامبيروتفيرجا)ه!بهاقامالديكتلكمحددةمهام)هم)كانت

منطقةمنالشماليةالضاحيةفيجهادأبوبهايقيمالديالمنطقةمراقبةعلىعكفوا

ثمالشاطنمنالكوماندوزرجالستنقلالديالسياراتواستئجاربوسعيد(..)سيدي

..بهمالعودة

المياهفيالإسرائيليةالمواريخزوارقمنأربعةكانت،8891)2(أبريل15وفي

إلىالليلعتمةفيوصلوامطاطيةقواربوبواسطة..التونسيةالسواحلقبالةالدولية

الذينفسه)السيناريو..تنتظرهمسلفاالمعدةالسياراتكانتحيث..هادئشاطن

مليونيقرابةيزورهسياحيبلدتونسولأن(.ببيروتفردانعمليةفيقبلأاستخدم

تحركاتهم.أثناءالسواحهويةفيكثيزايدققلاهناكفالأمنسنويا..سائح

كمال،بيروتفيالثلاثةالفلسطينيةالتحريرمنظمةزعماهاغتيالعمليةفي7391عالمأيضاالثلاثةاشترك)1(

ليلامرأةزيفيتخفىحيثيومهاالقتلةأحدباراكوكان.النجاريولفأبوو،ناصركمالو،عدوان

.زبونذراعتتأبط

(إ)!..بيروتفيفردانعمليةمنأياموخسةعاما15مروربعد)2(
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وبينبعيدا)1(..تحلق.كانتالدي707البوينجالطائرةبينالاتصالاتكانت

..الاتجاهثنائيةاتصالاتأجهزةبواسطةتتمالتونسيةالأرضعلىالموسادعملاء

الخطواتويتابعونالجومنالقتلفريقيقودونوشاحاكوباراكشومرونكانحيث

.بأولأولا

الاتمالاتفعطلتبالمنطقةالرئيسيالتليفونكشكفيتثويشأجهزةركبت

ونصفساعةقبلجهادأبودخلهاالتيالفيلامنالفريقواقترب..التليفونية

الخاصةالمرسيدسسيارتهداخلللنومالفلسطيذيسائقهاستسلمحيث،الساعة

منهمكاالفلسطينىالأمذيالحارسجلسمنهمقربةوعلى..الخارجيالسوربجوار

كانبينما،مقعدهفىنائماكانالذىزميلهوبجوارهبيدهصغيرراديوإلىبالاستماع

مسلح.غيرالفيلابحديقةتونسىحارسهناك

واحدةبرصاصةالأبدإلىالنائمالسائقأسكتللصوتالكاتمةبريتاوبمسدسات

أطلقت،الرئيسيالفيلامدخلعلىالفلسطينيانالجنديانيتحركوقبلما..رأسهفي

ماهذا.الداخليةالحديقةإلىسحبهماوجرىأرضتافسقطاالرصاصاترأسيهماعلى

منفاجأوهأفرادبواسطةقتلالذى،بالداخلالتونسيالحارسمعأيفتاحدث

علىيطلعبمكتبهكانالذيجهادأبو)!اتنبهمرخةأصدرقدكانلكنه..الخلف

القتلفريقمنأربعةفيهاقتحمالذيالوقتفيمسدسهإلىفأسرع،الانتفاضةتقارير

وأسرعالعلويالدورفيمسدسهجهادأبوالتقطوعندماللفيلا..الداخليالباب

.الأسرعرصاصاتهمكانترماماتهتنطلقوقبلمابهمفوجن..بالنزول

وارتجفتتشفيا)2(..بدنهفيمسدساتهميفركونرأتهمعندماجهادأمصرخت

كمركزتعملوالأخرىطائرقيادةكمركزواحدة..العمليةفياثتركتا707طائرتانأنأخرىمصادرفيقيل()1

لتوفيرام5مقاتلاتوأربعوقودطائرتىجانبإلى،وباراكوشاحاكشومرونوبداخلهاللعملياتالكتروني

.(!!..)الأربعةالمواريخولنثاتللطائراتالحماية

الحقدصدىيظهرمماوالمدر.الجمجمةعظامبعضهااخترقترصاصة06منأكثرجمدهعلىأطلقوا)2(

.والخوفوالانتقام
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وسمعت..تنتحبانبعيداواستدارتاابنتهاالأمفعانقت..وحشيتهمأمامحنانابنته

بأمكتهتميأنالأفضلمن..؟تبكينلماذابالعربية!هايقولوهوأحدهمالابنة

مشهدبهاتصورفيديوكاميراتحملالفريقءكانتامرأةأنذلكبعدتررد

الحائطبجوارالدماءمنبركةوسطالعسكريةبملابسهالممددجهادأبووجسد،القتل

أسرعوا..والملفاتالأوراقعلىواشولواالمكتبفتشواوبعدما..بيدهومسدسه

الثلاثالسياراتعلىذلكبعدالتونسيةالشرطةعثرتحيثالفيلا..بمغادرة

الثاطئ.عمقإلىتتجهكثيرةأقداموآثارالمستأجرة

عندما،الاغتيال3فكريحبذلاكأنهبدارابينإسحقالإسرائيليالدفاعوزير

عملياتمنالمزيدفيوتساهم،السلاماتجاهاتمعتتعارضالععليةهذهبأنصرح

نأ،الإسرائيليةالعسكريةالمجلاتلإحدىفصرحثاحاكأما.)الإرهاب(

يوجهونمنعلىللقفاءمنابأل!لوبالإلرائيليةالمخابراتفيالجسديةالتصفية

حينها.فيبالعمليةرسميإسراثيلياعترافيمدرولم..إسرائيلإلىالإرهاب

أمامكلمتهوفي..نيويوركإلى،المستيريمحمود،التونسيةالخارجيةوزيرسافر

..إسرائيلتمارسهالذيالدولةلإرهابوقويةصريحةإدانةطلبالأمنمجلس

أمريكاأنإلا)1(.الثانيةللمرةالتونسيةالأراضيسيادةبعدوانهاانتهكتحيث

فيإسرائيلتور!عنتونسقدمتهاالديالأدلةأنبحجة،الفيتوحقاستخدمت

.)الدوليةالإدانةيستدعيثبوتيادليلأتشكلولا،كافيةغيرجهادأبواغتيال

قرارصدرحتى..العربيةالدولمندوبووأيده..ييأسلمالتونسيالوزيرلكن

الإدانة،وجاءتصراحةإسرائيليدينالذي،8891أبريل25في،المتحدةالأمم

فيالتونسيةالدبلوماسيةلتنتصر..التصويتعنأمريكاوامتناعصوتا14بأغلبية

بالقرار.منددةدعاياتهاأبواقصرختالديإسرائيلبإدانةدوليقراراستصدار

بتونس،الثطحماممنطقةفيالفلسطينيةالقيادةمقرالإسرائيليةالحربيةالطائراتهاجمت8591أكتوبرفي)1(

إصائيل.بإدانةقراراالأمنمجلسأصدرووتونميا..فلمطينيا156مقتلعنأ!رمما
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محللونوقال..العالمدولعمتقدكانتالصهيونيالإرهابفضيحةلكن

أبواغتيالبعدتمتالدبالفلسطينيةالفدائيةالعملياتإن:ذلكبعدإسرائيليون

الاغتيالعمليةنتائجأنبمعنى..موتهقبلتمتالديالعملياتفاقتجهاد

.(!!وأمنها..)إسرائيلعلىوبالأكانت

العمليةعقحقائق

خلفيةفيبالبحثأوامرهعليبنالعابدينزينالتونسيالرئيسأصدر،حينهفي

إلىوصلواإسرائيليينثلاثةأنالتونسيةالشرطةاستدلتوقد،الإرهابيالاعتداءهذا

الشوارعومعرفةللمنطقةخرائطبرسم،للعمليةللتحفيرلبنانيةسفربجوأزاتتونس

تعطيله،سيتمالذيللحيالعمويمالتليفونكشكمعرفةوكذا،ا)هربومحاور

جهاد.أبولفيلاالكوماندوزفريقنقلفيشستعملالديالخاصةالسياراتواستئجار

أسماءانتحلواالثلاثةهؤلاءأنعنالملطاتوكثفت

4891.عامبيروتمواليد-رياحأبورياضمجيد-

4891.عامالشمالطرابلسمواليد-كاتمصبحيخليل-

4791عامبيروت-أنطلياسفوارمواليد-مصطفىعلامحوات-

جنازقهعرفاتيامريحضرولم..بدمثقاليرموكمخيمفيالثهداءبمدافنالوزيرخليلالثهيددفن)1(

وهو8291عامسوريااتهمأنلعرفاتسقحيث..سابقةل!نواتامتدتالأسدالرئيسحشديدةلخلافات

يلمحكانلعلهبل.الإسرائيليالغزومواجهةفيبواجبها()تقملمالموريةالقواتأن،بيروتفيالحمارتحت

بعدوتحديذابعد..فيما.لبنانمنالفلمطينيةوالمقاوتعرفاتلطردإسرائيلياصرياتواطؤاهناكأنإلىبذلك

فيالفلمطينيةفتحقواتبينالتمردووقع،8391يونيو91فيبدمثقالفلمطينيالثوريالمجلسجلساتعقد

نأإلى!وعرفاتالأصدبينمقطوعةالعلاقاتظلتالوقتذلكومنذأراضيها.منعرفاتصرياطردت،البقاع

لعرفاتالفرصةت!نحلملذلكدمثق.فيدفنهعلىالموافقةتمتعانلتهلرغبةوتحقيقاجهادأبواستثهد

للثهيدلائقةعمكريةجنازةأقامتاكيومي-تكنلمدمثقأنبركمالأخير،مثواهإلىرفيقهجثمانبمرافقة

فيصديقهقبريزورأنلعرفاتأتيححتىالقذافيالعقيدفتوصطليبيا،إلىلجأالذيعرفاتزيارةأبذالتعارض-

ورفيق..الحياةصديقببم..قبرهإلىي!تندوهوعرفاتبكىوهناك..دفنهمنأيامبعد8891أبريل24

ولمأودعكلم..أخيياآسفلكنني..قبريإلىأنتيتحملهأنآمل)كنت:وقال.عاما.ثلائينلمدةالكفاح

..(.ف!امحني..بيدايأحملك
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ثانيةبهوعادواالمقفر،)رؤاد(شافىعندالكوماندوزفريقانتظرواالثلاثةهؤلاء

بالقربالمستأجرةالسياراتتركواحيث،الاغتيالعمليةتنفيذبعدالمكانذاتإلى

.هناكإلىالجماعيانسحابهمعلىأقدامهمآثارودلت،الشاطنمن

طائرةتحليقتزامنأنه،الحادثملابساتحولأيقاالتونسيبالتقريرجاء

التونسي،المجالمنميلأ95بعدعلىجويممرفي،الإسرائيلية707البوينج

بعد،8891أبريل16السبتيومصباحمنالأولىالساعاتفىالجريمةوقوعوقت

فيالجومراقبيهيئةوذكرت.ببيروت)فردان(عمليةمنبالضبطسنةعشرةخمس

فوقالإسرائيليةبالطائرةاتصلوا،المدنيةالمطاراتبأحدإيطاليينفنيينأنإيطاليا،

الاكتيال.حادثتنفيذوقتالمتوسطالبحر

التونسية:بالصحافةوجاء

بوسعيدسيديبغ!احيةمنزلهفيالفلسطيذبالزعيماستمثهادمنساعاتبعد

انهيارحالةفيجهاد()أمزوجتهشجدأنناتصورنا،تونسالعاصمةشمالي

الدبالدماءآثاومنوبالرغمعينيها.أمامزوجهااغتيالبسببنفسياومحطمة

جهادأموقفت،البشعةالمأساةوحجم،الجدرانمنمساحاتتفطيكانت

بالعويلصراخهنيعلو،بالسوادمتشحاتباكياتسيداتوسطثابتةمتماسكة

.المحزن

الشهيدزوجهانجتمانحيث،الوطذبالمستشفىمنعادتقدجهادأمكانت

ولنجهادأبواستشهدالقد:النائحاتللنسوةوقالت،دمشقإلىنقنهبانتظار

تحريرسبيلفيوسالتهنكملأنيجبلرحيلهنبكيأنمنوبدلأالبكاء..يعيده

فلسطينيةوطنيةأغانىعليهسجلتشريظاالكاسيتفيوفععتثموطننا(.

فلسطينية،دبكةوايمانوحنانوباسمجهادأولادهاعقدبينماتزكرد،وأخذت

نضاد.الأصغرشقيقهمدهمويصفق

الأخيرةاللحظاتتفاعميلجهادأمروتالجميعذهولوسطالمرةالقهوةوء

المشهيد:زوجهاحياةفي

))..تونسفيجهادأبواغتيال126
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مات..خلاكل

قدويم،فاروقمععملجلسةمنجهادأبوعاد،بقريبالليلمنتصف)قبل

إلىصعدناثمالعشاءطعامتناولنامشرقا.منشرخاباسقاوكان)1(،اللطفأبو

لفترةللعملعليهيجلمسالذيمكتبهتغعمالتيالنومغرفةفيالعلويالطابق

مستلقيةكنتمعنا.حنانابنتناكانتبينماللنومالأولادذهب.الليلمنطويلة

تقريزامسمعيعلىيقرأمكتبهعلىجهادأبووكانحنانبجانبيسريريعلى

:قولوهوودهنتةبابتهاجف!حكثم..ساعاتقبيلالمحتلةالأوضمنجاءه

شحنسفينتااعطدمتلقد..تصوريأبذا..عنايتخلىولنمعنااللهإنسننتصر..

وجبنسمن،البحرفيغذائيةموادمنحمولتهماف!ببقطتكزةسواحلقبالة

المحاصرونائسكانفانتشلهاالشاطنإلىالأمواجوجرفتهاطفت،ومعلبات

غيرالعلبأنالإسرائيليةالحكومةوأعلنت.البعضبعضهمعلىووزعوها

هذهمنضحكواالسكانأنإلا،مسمومةوأنها،الآدميللاستهلاكصالحة

!!(.واحدةتسممحالةتحدثأندوناللهبهرزقهممماوأكلواالادعاءات

:جهادأمتضيف

تترجمحنانوتركت،الساعةبنصفالليلمنتصفبعدالنعاس)كلبني

وسمعتهما،المحتلةالأرف!منلوالدهاوصلقدكانالإنجليزيةباللغةتقريزا

لباسهمرتديايزالماوكان،الترجمةحوليتناقشانالنومفياستغرققبلما

.للنومبعديتهيأولمكاملأالعسكري

يحملالغرفةبابباتجاهبحذروتحركمنتفقتاقامعندمامذعورةاستيقظت

يلفظأندونعنهبالابتعادليفأشاربهلحقت.كتفهبمحاذاةوي!ثهرهمسدسه

الفلسطفيالخارجيةووزير،فتحلمنظمةالركزيةاللجنةوعضو،ال!ياسيةاللجنةرئيمى:قدوميفاروق()1

ذلك.!!بعد
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بغرفةملحقصفيربهوؤاويةفيمكاتاوانتحىالغرفةبابفتح.واحدةكلمة

الأرفيمالطابقيقبيقالواصلالسلمباتجاه)1(واحدةرصاصةوأطلق،النوم

فيه.نحنالذيوالعلوي

صوتأيندممعلم.كلهالدهرخلتهالكذيسريعةلحظاتمرتذلكبعد

رأيتالسلمنهايةباتجاهنظرتوعندمازوجى.لطلقةجوانجارصاصإطلاق

بالرصاصأحسست.زوجيباتجاهالناوتطلقوهىوتتقدمالسلمتصدأشباخا

أباورأيت،شيناأسمعأندونالمفاجأةوالذهولهولمنساهمةوأناينطلق

المسدسوسقط،وجههالدماءغطتفيما،بجسدهالجدارعلىانطرحوقدجهاد

الديالرصاصاتمنبالعديدإصابتهبعدالأرضعلىذلكبعدوهوى،يدهمن

ورأسه.صدرهاخترقت

كانوالرابع،ونحافةطولأواحدبحجمكانوامنهمثلاثة.أربعةكانواالقتلة

يستخدمهاالديكتلككماماتوجوههمعلىيضعونوكانوا،ماحدإلىبديتا

بينهمكانتإذاألاحظولم،وجوههمأرلملذلك.العملياتحجراتفيالأطباء

ثقيلة.رياضيةأحذيةوينتعلونداكنةعسكريةفكانتملابسهمأمالا.أمفتاة

حنانابنديعرختوعندما.للصوتكاتمةخفيفةرشاشاتأسلحتهموكانت

".أحسنلأمك"روحيبالعربيةأحدهمتكلم

عليه.الناوإطلاقالأربعةالقتلةتناوبالأرضعلىجهادأبوسقطبعدما

لزميله.مكانهيخليجهادأبيجسدصوبرصاصاتهيفرغأحدهمكانفبعدما

الدموسال،الحائطبجانبالمسجيجسدهفيخزنأربعةأفرغواحتىوهكذا

الحائط.علىوتناثرالمكانفغطى

سلاحهأحدهمعوبجهادأبىتجاهنفسيإلقاءحاولتوكلما.أرتجفكنت

بالقتلمراتعدةوهددنييراقبذيالقاتلوظل.الاقتراببعدمإليمشيزانحوي

إطلاقمنيتمكنلمبأنهأعتقد:21/6/9991الو!مجلةمعحوارفيراود()أبوعودةمحمدرفيقهيقول)1(

لكانبحذرتصرفأنهولو.بندقيةمعهتكونأنيجبكانالنوعهـامنقائدمسدسبحوزتهكانالنار.

.يصعدونوهمققفههسأفضلوضعفيكانلأنهيبحدكممأنبإمكانه

:!..نمرقيو4حيصرأاغتيالا"8
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أشيحفكنت،رأسيعلىمسدسهفوهةيضعكانأنهحتى،أصرغكنتعندما

إفراغمنالرابعانتهىوعندما.القرآنيةالآياتبعضمرددةالحائطنحوبوجهي

أبو..خلاص..خلاص:الموتأتوقعوأنابقوةوصرختأعصابىفقدترصاصاته

.اتركوه..عليكمحرام؟تريدونماذا.ماتجهاد

كاصأنبعدأحدهمتوجه،بالفعلالحياةفارقأنهمنوتيقنواانتهواوبعدما

الجدرانعلىرصاصاتعدةوأطلقالنومغرفةإلىالدماءبركةفيالثقيلبحذائه

اعتقدتبينماالأرضيالطابقإلىمتجهيقمسرعينخرجواثم،والستائروالسرير

يبكيالطفلووجدتالنومحجرةإلىفأدمرعت،نضالابذيقتلالمجرمأن

بهوجريتحملته.رألهوفوقجسدهحولالناوالقاتلأطلقفقد،ويصرغ

جبينهأتحسصفوقهانحنيتجهاد.أبيإلىعدتثمحنانأختهإلىوأعطيته

مستمزا.يزاللاكانالذينبضهوأسمع

القتلةلمحت.مقطعةكانتالأسلاكلكنالنجدةلطلبالتليفونإلىأسرعت

نزلت.أربعةمنأكثرعددهمكان،الشارلحإلىالفيلابابمنبالانسحابيسرعون

مثلنا.تماقامنهارةكانتالتنالمنزلوخادمةالأولادمعالأرفيالطابقإلى

الرجلوكذلك،مقتوئيقالفلسطينييقالحارسيقفوجدتالبيتبابنحواتجهت

بالحديقة.يعتذيالذي"حبيب."التونميم

البيت،أمامالشاولحفيصرختحدث.بمايشعرأحدولامخيقاكانا!هدوء

بالفيلاجريمتهماستغرقتالذينبالقتلةأحدهميلحقربماصوتيبأعلىعرخت

دقائق.ثمانى

يجيبنالم،العامالشارعفي،الفيلاأمامالأولادوصراخالمرتفعصراخيبرغم

زوجياستشهادبعدالبشرمنالمنطقةخلتهل..أتعجبوكنتأحد،

وأخذت.السيارةداخلأيقتامقتولأكانالخاصلائقهأنحتى.؟.وحارسيه

أصرغوأناالساعةنصفمنلأكثروالشارلحوالحديقةالمنزلطابقيبيقأهرول

إلىجهادأبيبنقلمعناقامفلسطيذبجارإليناهرولحتى،للنجدةطلبا

921))..تونسفيجهاد؟بوافتيال
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اللحظاتمنذالحياةفارقأنهعلميبرغم،تحدثإاهيةمعجزةلعل،المستشفى

أبيعروقبأنسيارتهإلىحملهالذيالفلسطنيالجاروتأكيد،للهجومالأولى

.(تنبضتزاللاكانتجهاد

فيديوبكاميراصورت،القتلفريقمعكانتثقراءإسرائيليةأنذلكبعدزؤج

ذلكنفتجهاد،أم،الوحيدةالمثاهدةلكن،بلحظةلحظةوالقتلالاقتحامتفاصيل

بمفردهمالأربعةالقتلةكان.فقدوسطهمسيدةترلمبأنهاوأكدتقاطغا،نفيا

لتأمين،والحديقةالسفليبالطابقآخرعددهناككانبينما)1(،العلويبالطابق

.والانسحابالحمايةعملية

تسطرالدي،الإسرائيليةالاستخباراتأجهزةعملياتمنواحدةكانتتلك

خسفهللكن.الدولةإرهابأسلوبعلىالظلالوتلقيالصهيونيةالدولةتاريخ

!!جميغا.نعرفهاوالإجابةالوزير..؟خليلبموتبالانتفاضة

الذيالمنزلإلىتوجهت.الحادثحملعندماتونسفيكنت:ال!ابقالممدرفيعودةمحمديقول()1

الإلرائيليينزودالذيأن!عنيهذا.الثهيدنومكرفةإلىالمؤديالسلمأعرفأكنلم،عليهتردريبركم

الممئولحراتفيأمنيةثنراتمناككانت:عودةوخيفبالتفميل.جهاد()أبوبيتيعرفبالمعلومات

نأيعقلفهل.الداخلموفو3هوالإسرائطيينإلىبالنسبةجذاحساسموفعمعيتعاملكانالذى،الكبير

حراصةأفرادعددكانالقابلفيالقبو؟فينائمال!نكبيرآخروحارسال!يارةفينائمواحدحارسمعهيكون

العشرين؟إلىصلإياد()أبو
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تحصص

و-

الللثقاقحفتيمألاهـلتلأ)أكتيالا

!إ..مالطافي

محمليلألهإتنفيةالتططبطلف!زءنا))؟

!يالهمماللث!.ا!كتلةأ)ه!ا،اكلالثلللثرلة

لثب!لمثللهثلافى،هثابىهبأالثوأ)مطا)زاهـلأكل!

لىطنهأ،فال!عه5!بأنهلكز..الم!نيظق

ص.5منأ

اكتاللأه5،!رالللةبلىاحية5مالطا؟5تصياه

جانرةمحلعالططلدابيلأهلأبامهـهباللثربالرطا!

يةانلابيلأاكتيلأيا!،تللللهبثا5للللللى!.نابل

!إ.لثلثبه5حرلللهبيبأالر!اطان..

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


موجوديقنعقإذن

الفلسطينيةالمقاومةرموزوأحدللجهاد،مشرفنموذج،الشقاقيفتحيالدكتور

والوطن.الحريةسبيلفيبأرواحهمضحواالذين

تبنى.المحتلةالأرضفي(الإسلامي)الجهادحركةعاموأمينوزعيممؤسسإنه

صهيونياقتيلأثلاثينمنأكثرأوقعتالديالجريئةالفدائيةالعملياتمنالعديد

4991عامأبريلمنالتاسعفيواحدة،العملياتهذهأبرز.المحتلةفلسطينداخل

جنودمنسبعةبينهم،واحدةدفعةإسرائيليينقتلىثمانيةفيهاراح،كزةقطاعفي

.الدفاعجيثى

التنفيذالمبهرةالمزدوجةالعمليةتلكفكانت،الإطلاقعلىعملياتهأشهرأما

أسفرت،أبيبتلثرقيليد()بيتمفرقعند5991يناير25فيوقعتالدي،

آخرين.ستينمنأكثروجرحصهيونياجندياعشرينمقتلعنوحدها

:)1(الإسرائيليونيقول

أفتىمنهوكان.شعبهاحترامموفمعالشقاقيكان،القاسيالعالمهذافي

الفتوىبهذهوللخروج.اللهعندذنبهممغفوؤليدبيتاستشهادييبأنشخصيا

نإتقولفلسفيةفرضيةلتعزيزبهاواستشهدالكريمالقرآنآياتاستقرأ

بتهيئةوقام.فيهجديدةقولىاكتشافعلىالمضطهديساعدالاضطهاد

ائقادحالفيوهمالجريئةالفدائيةبعملياتهمليقوموانفسياالاستشهاديين

الجنة.مثواهمأنمؤكذاالجمعةخطبفييرثيهمالشقاقيكانبعدئذديصي.

خبراءإلىالشبانيحيلالمثقاقيكانالأهدافوتعييقالمجئديناختياربعد

المطوبةالمتفجراتكميةتحديدبوسعهمكانالذين،الاستراتيجييقالمتفجرات

لهصورةتفخصبمجردهدفأيلتدمير

بيروت،بياندار.معتوقمحمدترجمة.وارتزاقوأكاذيباغتيالاتالموصادانحطاط:توماسجوردون)1(

.0002الأولىالطبعة

133()..لطاطفىالشقاتيالحثتورثمعياغتيال
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،الغريزةوبدافعالخبرةضوءفييعملونكانوا،القدامىالكيميائيينوكحال

،"الحساسية"مزيل"المؤكسد"،:بالموتتوحيبعباراتمليئةلغتهموكانت

كانالثقاقي.جماعةكانواهؤلاء.المجفدة"الخاففةو"العقاقير،و".اللدائنيات"

)1("موجودوننحنإذننحارب."إننا:دائقايرددالنتقاقي

الشقاقي؟هوفقعيمق

لعائلةابنوهوغزة.قطاعفيللاجئينرفحمخيمفي،5291عامفيالشقاقيولد

مصر.في،الطبدراسةوبعد،4891عامفلسطيننكبةفيديارهامنشردت

الإسلامي،الجهادحركةأسس

اغتيالبعدللحركةعاقاأميناانتخبالذي،شفحرمضانالدكتوريقول

المرحلةتلكعن،الشقاقي

أسسهتنظيمخلالمن(،الإسلامي)الجهادلمشرو3الأولىالنواة)تجمعت

حركةعنمنفصلأ،السبعينياتأواخرمصر،في،الشقاقيفتحيالدكتور

التنظيمتهيأ،الثمانينياتأوائلمصر،من،عودتناوبعد..المسلمينالإخوان

..والمدارسوالجامعاتالمساجدفيوالسياسيةالشعبيةالتعبئةغمارلخوض

ورفعت،الفلسطيذبالسؤالعنثوويةإسلاميةإجابةالجهادحركةجاءت

كوسيلة،والجهاد،كمنطلقالإسلام:وفلسطقوالجهادالإسلامشعارات

!للتحرير(.كهدفوفلسطن

علىالتحريضبتهمةواحدعاملمدة8291عام،الشقاقيإسرائيلسجنتوقد

عنهالإفراجوبعدالأفراد.أواليهوديةللمصالحتمييزدون،المسلحالجهاديالعمل

عامإسرائيلطردتهحتى،جديدمنالإسرائيليالاحتلالضدحركتهيقودراح

فلسطين،فيالشعبيةالانتفاضةانطلاقةإثر،لبنانإلى،8791

الوساد()انحطاط:كتابمؤلفأنمنفبالرغم،أهدافهتوصيلفىالملتوىالكاتبأللوبلاحظ)1(

أجهزةلأسلوبمهاجمابداوانحتى،واضحةبالإصرائيليينوإعجابهتعاطفهلغةأنإلا،إيرلندى

.والمبدأالفكرصهيونىلأنهذلك،المهيونيةالاشخبارات

!ا..مالطافىالثقاتيثمعيالدكتورانمتيال431
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واتفاقاتإسرائيلضدالمشتتةالقوىلحشد،ودمشقلبنانبينماالشقاقيتنقل

والتأييد.بالدعمالثوريتنظيمهأوامروتمتين،أوسلو

ايعادهوبعد.أطفالأربعةورزق،القدسمن،فلسطينيةمنتزوجالشقاقيكان

االقدسفيلعائلتهازيارتهاأثناء،فتحيةزوجتهإسرائيلطردت،لبنانإلى

مبدأضدكانفقد،معروفةالسياسيةالشقافيمواقفكانتشديدبوضوح

المسلح،الكفاحاستمرارخيارمعوكان.كفلسطينصغيربلدفي(لشعبين)دولتين

عملياتنا)إن:دائقايرددوكانالقائمةالسلامعمليةتفرزهعماالنظربغض

(.متواصلةبلمعينةسياسيةبمرحلةمربوطةليستالاستشهادية

القائل:فهوالشهداء،وطريقبالشهادةمؤمنا،الشقاقيالدكتوروكان

لتحقيقالأمثلالطريقالمث!هداءيقودالظالمةالقوةمعادلةتحكمهعالم)في

هذهأنباستشهادهمويؤكدون،والسلاحالنفيربكلمدججعدومعالرعبتوازن

والشهداء،للحياةالموضوعيالمعادلهيال!ثمهادة..تركعولاتموتلا،حيةالأمة

ويثمرونيورقون،الأرضىفيينزرعونبل،يموتونلالأنهم،الحياةعنوانهم

حياتنا(.بهموتخضر

هو،يزلولم،الإسرائيلي)الاختراق(كان،المعاصرةالفلسطينيةالثورةتاريخوفي

اغتيالعمليةإن،القوليمكنناولا.ا(الآخزتلوالواحدقادتهالتمفيةالوصولأداة

الثورةلصفوفالإسرائيلياللاختراق(نموذجآخرهي،مالطافيالشقاقيالدكتور

الفلسطينية.

تجاربهاكلمنبالركم،المعاصرةالفلسطينيةالثورةأنحقا،المؤسفومن

قادتها،يحتطولم،الإسرائيلي)الاختراق(لمميدةحلأتجدلم،والأمنيةالسكرية

صارخانموذجا،الكتابهذاصدورقبيل،4002أبريلفىالرنتي!ىالدكتوراغتعالعمليةكانت)1(

استثهادهيومفىأنهحتى،أحدبهاكعرفلامعينةنقاطفىشاراتهيبدلالرنتيمىكانفقد.للاختراق

اكتثفوبذلك،خطواتهوتتبعحراصهأحدمراقبةمنتمكنالجواجسأحدأنإلا،متخفيابيتهكارر

إرشادللعميلأمكنالمحمولالتليفونخلالومن.المياراتتبديلعمليةعندهاتتمالتىال!ريةالأماكن

قحفها.فتمالهدفال!ارةعنالإسرانيليين

135))..مالطافىالث!قاقيثمعيال!طتىاغتيال
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نأالمفترضمنالذيالأمذيبالحس،والحمايةالأمن!هميفمنالذيبالقدر

)الاختراقات(بعضإحباطفينجاحهامنالرغ!على.ا)هامةحوأسهمإحدىيكون

أهدافها.بلوغهاقبل

الشياطيناجتمالح

فهوالاغتيالأما،الث!قاقيالدكتورلتحركاتالإسرائيلي)الاختراق(كانالبدءفي

الثانيةالخطوة

)إبراهيمباسمليإيسفرجوازاستخدأمهأن،الشقاقيالدكتورظنلقد

سهامأو،الإسرائيلي)الموساد(عملاءأعينعنهيحجبأنيمكنالثماويثى(،

الفلسطينيين.ضدالإسرائيليةالإرهابيةالنشاطاتتدعمالديالأمريكيةالاستخبارات

جزيرةفيمتخفياينتظرهكانالذي،قدرهحسابيحسبلم،حذرهعلىوهو،

.5991أكتوبر26يوممالطا

الديالمحاو،تبعد،دمشقإلىمالطامنالشقاقيينتقلأنالمنتظرمنكان

الفلسطينيينترحيلعمليةإيقافأجلمن،القذافيمعمرالعقيدحليبيافيبذ!ها

.هناكالمقيميق

نصفمشترواتقائمةتقديمإلىالمراهقيقبابنيهمالطافيتوقفهأخبارودفعت

قبل.منزارهقدالشقاقيكانمالطافيمتجرمنمنهمالكلالقمصانمندستة

لوكانبأنهمقتنغازوجي)كانالمرحلةتلكالشقاقيفتحيةالسيدةوتتذكر

بسرعةيرذونفاليهودذلك.قبلفعلوالكانوالتصفيتهيخ!ونالإسرائيليون

يفضبمايفعلوالنحالتهفيبأنهمنجذامتأكذاكانزوجيلكن.حادثأيعلى

(.سورية

الإسرائيليةالمراجعتقول

سلوكعلىحكمهفيمصيباالشقاقيكانذلكمنأشهرثلاثةقبل)حتى

رابيق،إسحقالوزراءرئيمىرفض5991صيفأوائلففي.الإسرائيليةالحكومة

))..لطامافيالشقاقيال!كتدرفتعياغتيال136
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دممثق.فيالشقاقيشقةعلىالحاوقةبالقنابلهجوملشنالموسادوضعتهاخطة

الأعلىوالقائد،)أمان(الس!كريةللاستخباراترثيشاوقتهاساجيأوريكان

دمشق.فيتغييرا)يلاحظأنهرابينأبلغقد،الإسرائيليةللاستخباراتالفعلي

للتففبالوحيدةالطريقةلكن.صراحةللإسرائيليينمعاتذاالأسدحافظيزالفلا

ولكنه،جذاباهظثمنإنه،كلياالجولانمرتفعاتعننتخقىأنهيعليه

(.ولائقدائمسلامإلىالوحيدالسبيل

أوريالجولانمرتفعاتعلىالاستيلاءكففكميعلموهوإليهرابيقأصغى

.الوعرةجغرافيتهاعنيدافعوهوالعسكريةحياتهمعظمأمضىفقدشخصيا.ساجي

منشيءكللنسيانمستعذاكانذلكومع.ذلكأثناءفيمراتأربعأصيبوقد

لإسرائيل.الحقيقيالسلامتحقيقأجل

لقتلالموسادخططتنفيذعلىالنهائيةموافقتهإعطاءالوزراءرئيسأتجل

فيذابتقدالآمالهذهكانت.آمالهحقيقةاستكشافساجيتابعبينما،الشقاقي

باكتيال،للسلام"توبل"جائزةعلىحصلقدكانالذيترابينفأمرالميفحرارة

الشقاقي.

الموساد،رئيس)1(،شافيتشبتايأمرولايتهأثناءوقعتكبرىعمليةآخرفي

كانالمثقاقي.لشقةالمستعرةالإلكترونيةالمراقبةباستئنافدمشقفيسريا!""عميلأ

إبطالمنمئنهحدإلىمتطوراالعميليستخدمهالذيالأمريكيالإلكترونيالجهاز

المثقاقي.شقةفيالصنعالروسيالاتصالاتنظامفيالدفاعيةالراداراتقاطععمل

.6991-0991الوصادرئيمى-ثافيتثبتاي)1(

،6،91عامالإرمابيةا!!اجانامنظمةفيتطوع،2691عامطبرياصواليدمن:عام!تمائيرالجنرال)2(

معركةقائدوكان،إيلاتعلىالفصائلإحدلىمعواضولى،جنعنفيوجرح4891عامالعربيةالجيوشوحارب

أمريكا،فيثهزاعثرصتة!اجوظلالمريينبرماصوقتهاوأصيب،5691المويسحربفيالجنوب

نأأي،)اتبعوني(مبدأطورالذيبأنهعنهواشتهر،ودباباتمثاةلوحدةقاقذاكان)أمان(رناسةيتولىوقبلما

رجلأولوهو،صلوتزكيمائيرالأصليواصه.العكمىلاالحربأثناءالمقدمةفييكونأنيجبالعمكريالقاند

.6791(-)6391رئاشهايتولىالموطدخارجمن

0011137طلطافىالثمقاتيلتعيال!كتوراغتيال
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أبيب.تلإلىومالطائيبياإلىالشقاقيزيارةتفاصيلأرسلت

أجهزةثلاثةأقولىرؤساءاخترق5991أكتوبرلياليمنالليلةتلكفي

إلىطريقهمفي)بينسكر(شارعفيالسائرةالجمو3إلرائيلفياستخبارات

وهي،لإسرائيللدودعدوبتصفيةالمتعلقةالشروطيؤيدمنهمكلكان.الاجتماع

رئيشاكانعندمابوف!وح)2(عاميتمائيرالجنرالبهاطالبالدبالشروط

:للموساد

سياسيا.ئعاملونفهؤلاءالسياسيينللزعماءاغتياللا-

فليستالأمرفيعائلتهتدخلتإذاولكنالمسفح.العدولعائلةاغتياللا-

الوزراء.رئي!سموافقةتنالأنبذلااكتيالعمليةكلمشكلتنا.

يتخذالذيالاجتمالحومحاضر.المتبعةللقواعدوفقايجريأنبدلاأمركل-

شيء.كلوترتيبنظافةعلىويحافظئحفظالقرارفيه

العقوبةبلالدولةترعاهإجراميعملوكأنهاأعمالناتبدوألايجب-

أيأوالشانقعننختلفلافنحن.الدولةتنزلهاأنيمكنالتيالقصولىالقضائية

.القانونبموجبالإعدامحكمينفذكئنجلاد

زملاؤهكانالذي،شافيتشبتايالأمذبالاجتماعإلىالواصلينأولكان

تلفنادقأحدفياستقبالموظ!فتصزفاتتشبهتصرفاتهأنفيقولونعليهيقسون

لابيدزؤاوهيصافحومثله،مكويةملابمسدائمبشكليرتديمثلهفهو.أبيب

كميعرفلابأنهيوحيوكانسنواتثلاثمنصبهفيأمضىقدكان.المكوثتطل

فيه.سيبقى

الجيلثىفيالاستخباراتضباطكبير،تاميردورانالعميدوصلبعده

الباعثالنفوذيوحيمظهرهوكانالعمر،مقتبلفيرشيقشابوهو،الإسرائيلي

.القيادةفيطويلةسنواتمناكتسبهالذيالثقةعلى

في،محاربعسكريكقائدمشيتهفييختالوهوساجيأوريوصلأخيزا

"أمان".الس!كريةللاستخباراتكمديرموقعهمنسطوكاأكثرنجوصيةإلىطريقه

)(..لطاطفيالثمتاقيالدكتور!تعياكتيال138
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كضبهانوبةرغمعلىالسلميللتفاوضمستعذةسوريةأنعلىيصزكان

تثيروتوافععهالرقيقبصوتهيعرفهاالدبهذهنظرهوجهةوكانت،المتجذدة

نظرائه.بينالجدال

شافيت.تعبيرحدعلىبحذر""وذيةالثلاثةالرجالبينالعلاقةكانت

ساجي:أوريقال

".أمان"دوكرئيدىبيننا.مافيبآخرأوبشكلنتبارلىأننستطيعلا)إننا

نعملكناطالماولكن،بيننامافينتنافمس.كناالآخرينللرجلينبالمهامأعهدكنت

بأس(.فلاذاتهللهدف

الجلوسغرفةفيالاجتماعاتمائدةحولالثلاثةجلسساعتينمدلىوعلى

وفقبحتاانتقامياعملأسيكونإعدامهكان.الشقاقيفتحياغتيالخطةوراجعوا

عملياتمثليحرملاإنهالإسرائيليونيزعمالذيالتوراتي".بالعين"العينمبدأ

.هذهالاغتيال

السماءعدالة

اسماهماعمرهمامنالعشرينياتأواخرفيشابانغادرا599أكتوبر24في

وجيلأثيناإلىرانفطار،منفصلتينرحلتينفيأبيبتلمنووانجيلالرمزيان

ووصل.محليمتطغحملهبريطانياسفرجوازمنهماكلشفمالمطاروفيروما.إلى

المطل"دبلومات"فندقفيونزلاالليلمنمتأخروقتفيمالطاإلىالإسرائيليان

العاصمة.فاليتامرفأعلى

سيستخدمهاإنهالفندقلمو!يقالناريةدزاجةراناستأجراليومذلكمساء

.الجزيرةفيالتجؤلفي

إنهمابل،اتصالأيأجرياووانجيلأنالفندقموظفيمنأييذكرولا

جيلحقيبةأنالفندقعمالأحدقالوعندماكرفتيهما.فيالوقتمعظمأمضيا

الذهب.بسبائكمليئةإنهاوقالجيلغمزهثقيلة

913))..مالطاثىالثقاقيالمثتورثمعياغتيال
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حيفاميناءمنأبحرتقدكانتشحنسفينةباللاسلكياتصلتالليلةتلكفي

فيعطلحدوثعنلتبفغهامالطاميناءبسلطاتإيطالياإلىمتجهةالسابقاليومفي

قربمعيناتجاهاتخاذإلىالعطلإصلاحيجريبينماستضطروأنها،محزكها

الاتصالاتتقنييمنصغيروفريقشافيتشبتايالسفينةمتنعلىكان.الجزيرة

جهازاحقيبتهفيينقلكانالذيجيلمعباللاسلكياتصالأأقامواوقدالموساد.في

قوفي.لكنهصغيزا

كطاءداخلشحنتينفيانفجاراتحدثبطريقةمصممينالحقيبةقفلاكان

هوائيوكان.اليميقاتجاهمنبدلأاليسارباتجاهالقفلانفتحإذاالحقيبة

بشكلبإحكامملفوقا،البصريةالأليافذيالسلكمنميلربعوطولهاللاسلكي

ثبتتالاستقطابثنائيةهوائياتبأربعةمتصلةبوصاتستقطرهاأسطوانة

مصدرهااللاسلكيةالرسائلمنعدذاالليلخلالجيلتلقى.الحقيبةزاويةداخل

السفينة.

بيقتعمل،هليكوبترطائرةعلىالسابقاليومفيوصلقدالتنقاقيفتحيكان

.الطائرةمتقعلىظلواالليبييقالأمنرجالمنعددوبرفقته،وفاليتاطرابل!ى

الشافى.الشقاقيبلغمعمهمتهمانتهتفقد

إبراهيمباسممالطافيالجوازاتقسممسئولإلىنفسهوقذمحليقاالشقاقيكان

فندقفياسمهسخلوبعدماالليبب.سفرهجوازعلىاسمهوهودرويمثى)1(

ويتذؤقالقهوةيحتسيالبحرعلىالمطلةالمقاهيفيساعاتعدةأمضى"دبلومات"

ا!هاتفية.الاتصالاتمنعدذاأجرلىكما.العربيةالحلويات

وهوالفندقإلىعائذاالشقاقيكان،5991(أكتوبر)26التالياليومصباحوفي

دخولهقبيلالبحربمحاذاةيميرهووفيما.ولديهبهاوعدالدبالقمصانيحمل

مهلعلى)ياماها(طراؤمنناريةدراجةيركبانرجلانتحرك،الفندقإلى

الشاويض(.صحمد)إبراهيمالليإبالسفرجوازفياصهأنالممادرببعضجا،()1

)001ل!مافىالثتاتيثمعيالدكتىاغتيال014
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قريبةمسافةمنالجهادحركةزعيمرأسعلىالنارأحدهماوأطلق،بجانبه

الإلرائيليةالمصاررتضيفمنهما.أيعلىيعثرولمالرجلانواختفىقتيلأ.فأرداه

سفينةجانبإلىمرساهيلقيفاليتاميناءمنيبحرصيدزورقكانلاعةوبعدأنه

أصابالذيالعطلأنالميناءسلطاتأبلغأنالسفينةرئانيلبثولم.الشحن

(.الصيانةأعمالمنلمزيدحيفاإلىستعودالسفينةوأنمؤقثا،أصلحقدالمحرك

سئلفعندما،أبيبتلفيأما.الشقاقيعلىوطذيحداديومأعلنإيرانفي

شديد:باستخفافقالالاغتيالعمليةفىرأيهعنرابيقإسحقالوزراءرئيس

(.بالطبعحزينالست)إنذي

)1(.محترفقاتلتنفيذمنبأنهاالعمليةوصفتفقدالمالطيةالشرطةأما

في()2(ميلمان)يوسيالإسرائيليالأمنىوالمحللالصحفيكتبفقدأبيبتلوفي

:يقول)هاآرتس(صحيفة

بأنهتلمحالتنالإشاعاتمنحملةرابيقبثالشقاقيعلىالقضاء)بعد

.(.اكتيالهعنالمسؤول

،الانتقامهو(الإرهاب)قادةلملاحقتهمالأساسي)الدافعميلمانوأضاف

الوقت.نفدسفيهدفينإلىالتو!ملتمالشقاقيفتحيالدكتوراغتيالحالةفيولكن

دونوحالالآنشفحرمضانيرأسهالذيالإسلاميللجهادرادغااكتيالهشكلفقد

مصيرنفمسيلاقواأنخشيةإسرائيلداخلاستشهاديةلعملياتتخطيطهم

(.المثقاقي

جاءفقد،الإطلاقعلىمنطقيأوصحيحكيرالأخيرميلمانيوسيكلامأنإلا

إسرائيليا.)11(التفجيرفيوأصيبمفخخةبسيارةغزةقطاعفيالأولالرد

فتحيالشهيدوأن.مزورةالناريةالدراجةلوحاتأناكتثفتالمالطيةالثرطةأنالممادرببعضجاء)1(

مكمثوفانسرحانومالطاقبرصبأنعلمهمع،حراتبدونجوالابحزامالطاإلىليبيامنأتىالثقاقي

الإسرانيلية.للمخابرات

)أمراءكتابهفيعملياتهمووصف،ا)!يكللحراسالدعايةلعبةاشهوتهللموصاد،معروفدعائيل!ان)2(

الخارقة.بالأسطوريةالموساد(
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الإسلاميالجهادزعامة!ثلحرمضانتوليمنقليلةأيامبعدالعمليةتلكوكانت

ع!هيونيكل..سنجعل:الحركةلقولترجمةالردذلكوكان.الشقاقيللشهيدخلفا

لضرباتنا".هدقاالأرضوجهعلى

الشهداءمقبرةإلىنقلثم،دمشقإلىالشقاقيفتحيالقائدالشهيدجثمانوصل

دفنحيث،كثيفإعلاميوحضورمهيبةجماهيريةجنازةوسطاليرموكمخيمفي

منالجماهيروعاهدته،جهاد()أبوالوزيرخليلالشهيدالكفاحرفيقجوارإلى

المشروعةالوطنيةالأهدافتحقيقحتى،والكفاحالنضالطريقمواصلةعلىخلا!ها

الفلسطيذي.للشعب

نجفتقدتكنلمالشقاقيفتحيالشهيدودماء..والكمالبالتمامأيامتسعةمرت

للسلاممهرجانفيوشعبهحراسهوسطرابينفتلعندما،القذرتينيديهبينبعد

فيهجرىالذيالسريالبيتمنمقربةعلى،أبيبتلفيالملوكبميدانأقيم

يدعىيهوديمتعمئبيدعلىمقتلهكان.الشقاقيباغتيالأوامرهلتنفيذالإعداد

رئيسإعجابأثارتالدينفسهاالقسوةبصفاتيتحفىكانالذيعاميرإيجال

بالموصاد.الوزراء

الذيالقويالسياسيالزعيموكان،حمامةإلىتحؤلصقزارابينإسحقكان

عنخطأمرةنقلكما،هيالأوسطالشرقفيللسلامالوحيدةالفرمةبأنآمن

وقد.(العربجيراننامعالأرضونحرثمحاريثإلىسيوفنانحؤل)أن،التوراة

سيظهرون،الداخلفيأعداءهأنحسبانهفييفعلملأنهجماعتهأفرادأحدقتله

المستقبليةرؤيتهتدميرفيوالشراسةالتصميم

يكون،رابينجسدالخلفمنرصاصات5991نوفمبر4فىاخترقتفعندما

المجتمعفىالقبحتغطىالتىالفاسدةالقشرةأزالمنأولعاميرإيجالالقاتل

ولم،متعصبةوقوميةدينيةمنظماتالأخيرةالعقودفىقزخوالذى،الإسرائيلى

أظفارهانعومةمنذالكراهيةدمرضت،متعمبةيهوديةشخصيةسوىعاميريكن

اليهودىهواليهود)قريب:مقولةالبدايةمنذايجالعلمفالتلمود.العربحيال

،إنسانصورةفىولكنهموخنازير"وكلاب".حميرحيواناتالناسوباقى.فقط

!!(جائز.معهمالنفاقفإننفسهالوقتوفىسراسبهمويلزم

))..ل!طفىالشتاقيثمعيالد!توراغتيالأ!ا2
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مللثكل!الاأكتبالاالةهطاه

!إكفابا..في

إالاها)الفتلأنأ)15لثلتيأ!اللطا!ربتأ

الفللللطنية.كير5الفللللالينيةالقيافىانلاكتيالا

ليأهثا!أهللثثلكالااكتيالالةهطاهأبىإلا

.الدلماه!بالللللء"كتيالتبما)بى

الطلمهرأهـهلأممليالثمليةففططلقا

ع!أأتاكرلعاللقالد!يانية،لةالاهبرلرلة

لع5.فىاأ)فىليبأ5بين!االللللى!هثا!اةا!لاحلز

ليلللطاطااكتدبت!أن!احيا،ببثفأتللثثر

يلاكتيالا!!ليي!ايأ)!أأططابىتطا))5أ!ا..

!إ..الثالعطمطأما!اب!المأ5
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البشريةالعبواق

المولادتاريخفيالفضائحأم،الأردنفيمشعلخالداغتيالمحاولةفضيحة

علىأجمعواالذين،الأمنيونالمحللونيرىكماالإسرائيليةالاستخباراتوأجهزة

وصفمنحجقاأكبراسرائيليةدبلوماسيةومهزلة،كبرىموساديةسقطةأنها

(.الأخرقالصهيوني)الإرهابأو،(الإرهاب)دولة

لاغتيال،الفاشلةالمحاولةتفاصيلكثفتالأمريكيةالإخبارية*لأشأنتبكة

بنتائجالعمليةوجاءت،مشعلخالدعمانفيحماسحركةباسمالرسميالمتحدث

بالخزيتضجعمليةبأنهااللندنيةتايمزالصاندايجريدةوصفتهاكما،عكسية

الإسرائيلي.الاستخباراتمجتمععلىيخيمالذيوالاستهتار،والغباء

تقنيةعلىأولأنتعرفوتداعياتها،:الاغتيالمحاولةتفاصيلفيالخوضوقبل

الدولةحكامأدمغةبالشللتصيبالدي،الفلسطينيةالمقاومةلدىالبنتريةالقنابل

.عمانبعمليةالتفكيرإلىالنهايةفييأشاقادتهم،المهيونية

الإسرائيلي،/العربيالصراعقيالساخنةالتطوراتوراصدوالمحلفونئجمعإذ

(.البشرية)القنابلتقنيةأسلحتهتريانةإلىأدخلمنأولكانالقه()حزبأنعلى

أول،قصيرا)أحمدوهو،استث!هادييهأحدنفذ8291الأولىانطلاقتهعاموفي

،صورفيالإسرائيليالعسكريالحاكممبنىعلىالمفخخةبسيارتهانقضاضعملية

فيمنعطفاوثكلت،القتلىمئاتلسقوطإسرائيلداخلزلزاليةصدمةعنأسفرت

آخر.إلىمعسكرمنالخوفونقلت،الأحداثمجرىغيرتلأنهاالصراع

عمليديبعدانشغالهوازداد،المواجهةفيالمسبوقةغيرالطريقةبهذهالعالمانشغل

منأقلبعد)المظليون(الفرنسيةالقواتومقر،8391أكتوبرفي)المارينغتفجير

فرنسيا.جنديا05سقوطوالحصيلةالأولالانفجارعلىدقيقة

أبريل18فيبيروتفيالأمريكيةالمفارةتفجير،العمليتينهاتينسبققدكان

إلىأدىمماوفجرها،السفارةمبنىمفخخةبشاحنةاستشهادياقتحمحين8391

الجرحى.منمماثلعددإلىإضافة،الأمريكيينمنمعظمهمشخقا63مقتل

145))..غتانفىم!ثكلخالدساولهآغممال
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جعلهامماوالتنفيذ،التخطيطفيبالدقةالاستشهادية(الله)حزبعملياتوتميزت

وتأجيجالإسرائيليالاحتلالصفوففيالخسائرأفدحإيقاعفيكبيرانجاخاتسجل

الديالاستشهاديةالعمليةبعدأنهبدليل.الأرضلتحريروالتضحيةالمقاومةروح

إلىأدتالريالاستشهاديةالععلياتتوالت8291العامفيقصيرأحمدنفذها

منحىيتخذإسرائيلمعالصراعجعلالذيالأمر،مقاوم003منأكثراستشهاد

جديذا.

همأبرزهمفإن(الله)حزباستشهادييأسماءكلحصرالصعبمنكانوإذا

مدينةفيمدرسةاقتحامهلدىداخلهافيوهوسيارتهفجرالذيالدينصفيعلي

والشيخ،عطوياللهوعبد،دبوقوهيثم،لمخابراتهممقزاالإسرائيليونحو!هاصور

عسكريةقوافلمتباعدةفتراتعلىاقتحمواحيث،كندوروصلاح،بروأسعد

منالعشراتموقعينمنها.اقترابهملدىوفجروهاالمفخخةبسيارتهمإسرائيلية

عامإسرائيليةمشاةدوريةنحواندفعالذيضاهرإبراهيمأيفئاهناككان.القتلى

كبيرةبكميةمفخخاجسمهوكاننفسهتفجيرإلىعمدثمبالرصاصوأمطرها،2991

.المتفجرةالموادمن

حركديتلقفتها،ذاتهافيقائمةمدرسةشكلتالاستشهاديةالحالةإنالمهم

الإسرائيلي.الاحتلالمعالتعاولفيواعتمدتها"الإسلاميو"الجهاد"حماس"

)حماس(القسامالدينعزكتائبأي،الحركتينفيالسريانالعسكريانوالجناحان

ودفعهماستثهاديينتجنيدفي8491العاممنذجهدأييوفرالم)الجهاد(و"قسم."

التخطيطأدمغةوضعالذيالأمر،والجرحىالقتلىلحصادالإسرائيليةالخطوطوراء

وهلع.ارتباكحالةفيالإسرائيليالجيشىفي

الذي،)1(عياشيحيى،حماسفيا(رقم)المهندساسمذكرمنهنابدولا

العسكريللجناححققالعملياتمنالنمطوهذا،4991منذالبنت!ريةالعبواترعى

عيادالرحمنعبدكمالالخائنلهسلمه،مفخخمحمولتليفونبواسطةكزةفي6991يناير5فياغتيل)1(

.!دمهالفلمطينيونأهدربعدماالإسرائيليالأمنحمايةفيوبقىمربالذي

)001غناندمثمللدظاغتيالمعاولة146

http://www.al-maktabeh.com



عربياإعلامياوصدىالإسرائيليالمجتمعفيالرعبمنحالةوأحدث،مبشرةنتائج

خطيزامنافشامنهاوجعل،السياسيةالخريطةعلى"حماس"وضعمماوعالميا،

يحيىعلى)المهندس(تسميةرابيقإلحقيطلقأنمثيزاوكان.التحريرلمنظمة

الأمنلأجهزةوحدد،المغلقةالأمنيةالمحافلفيبقدراتهإعجابهئخفولم،عياش

!هاخططالديالعملياتأهمولعل)المهندس(.هوواحدرقمالمطلوبأنالإسرائيلية

54وجرحإسرائيلياجنديا22قتلإلىوأدتليد"..بيتعمليةكانت،عياش

حيثيونا"."كفارسجنمنفقطمتزا03بعدعلىنفذتالعمليةأنوالمثير،آخرين

".الشاباك."رئيسقدممنها،فقطيومينوبعدمعتقلأ،ياسينأحمدالثيخكان

)المهندس(.علىالعثورفيلفشلهممساعديهكبارمنخمسةمعاشقالتهالإسرائيلي

بتصفيةالأولهدفهصاغالذي،للشاباكرئيشاجيلونكراميبتعيينرابينوقام

الحدثهذايشهدلمرابينولكن،6991عاماغتيالهمنتمكنحتىعياشيحيى

قليلةبأيامعياشقبلأغتيل

والتنكرالعملياتيوالتخطيطالمتفجراتصنعفيمتفوقاكانعياشأنشكولا

إلىا!هربقرروعندما.الغربيةالضفةفيالإسرائيليةالمطاردةمنوالإفلاتوالتخفي

وقام،"أيرز"حاجزاتجاهفيإسرائيليةلوحةتحملبسيارةبمفردهانطلق،غزة

غزة.قطاعإلىبالعبورلسيارتهيلؤحونوهمأدببكلبتحيتهالإسرائيليونالجنود

قتيلا132رصيدهفيأنوتبينإسرائيلييهوديحاخالمزيفيتنكريومها

)حماس(أدمغةأبرزأحدوسقط،غزةفيرصدوهالخونةالمتعاونينلكن،إسرائيليا

في،عياشاللطيفعبديحيى،الاستشهاديةعملياتهامخططيوأشهرالعسكرية

نبأأعلنمنأولالإسرائيليةالإذاعةوكانت.عنهمسؤوليتهاإسرائيلتنفلمانفجار

فيالإسرائيليونالوزراءوتبارى،القطاعشمالجباليامخيمفيمنزلفيالانفجاروقوع

تحديدمنجباليامخيمفيمصدرأييتمكنأنقبلبتحفيتهسعادتهمعنالإعراب

الانفجار.
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كان،محمولتليفونفيمزروعةناسفةبعبوةاغتيلواحد(رقم)المهندسأنتبين

"كمالويدعىغزةقطعفيالمعروفينالمقاولينأحدمنلقوطهمنأيامقبلتلقاهقد

يتولى،اششهاديةخليةفيعضواكانالذيشقيقتهأبناءأحدبواسطة)1(حماد."

الاختراقوكان)هيا"."بيتوقريةجباليامخيمبينسريمكانفيتدريبهاالمهندس

علىللقضاءمتطورةإلكترونيةبترسانةأبيبتلوزجتومدؤيا.وخطيزاكبيرا

اصطادتتفجيريةذبذباتبثت،جباليامخيمفوقهليوكبترطائرةوحلقت.عياش

،،.ء.المهندس

مشكلعملية

.الوزنانعدامحالةفي".حماس".!السريالجناحدخل،اللحظةتلكومنذ

.الاختراقاتأنواعكلأماممفتوحةجبهةوباتت

بيت.كلعلىالسودالأعلامرفعإلىودعتالوطذيالحداد."حماس".أعلنت

المساجد.كلمآذنمنوالتهليلبالتكبيرالآذانولينطلق:وقالت

الخضارسوقفيدقيقةمنأقلبينهمافصلانفجاراندؤى7991يوليو03وفي

916وأصيبشخصتا16فقتل،الغربيةالقدسفييهودا(بن)محنيةالمركزية

العمليةنفذاالعمرمنالعشرينياتفيفلسطينيينشابينأنوتبين.بجروح

عشرةبنحونفسهفخرمنهماكلاإنالإسرائيليةالشرطةوقالت.الاستشهادية

كهربائي.صاعقبواسطة"+ل!."مادةمنكيلوغرامات

هذهومنذالمثريف)2(.الدينمحيي2(رقم)المهندسالعملياتيالمنسقوكان

..اصطيادهعلىالإسرائيليةالخططتركزت،اللحظات

52بدفعالداخليالأمنجهازفيهائطالب،أبيبتلفيمحكمةلدىبدعوىحمادكمالتقدمصؤخزا()1

حتىيقيمكانحيثالقطالحصنفرارهبعدتكبدهااكيالخمارةجراءمن،تعويفاتثكلعلىدولارمليون

بعدما،غزةفيالواصعةممتلكاتهوصادرت.بحقهاعتقالأمرالفل!طينيةالملطةأصدرتفقد.عياشتصفية

إلرائيل.إلىعائلتهأفرادءا!!ربمنتمكن

الله.رامفي8991صارس92فيالشريفالدينمحيياكتيل)2(
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المهندسعلىالقبضفيلفشلهالإسرائيليالمخابراتجهازفيالإحباطتنامىلقد

الأحزمةمفجريمنجديدجيلتدريبعملياتيتولىإنهقيلالذي،)الثاني(

سوىيكنلمالشريفاصطيادعنالعجزلأخبارالمبرمجالتسريبلكن..الناسفة

االعبقريالدماغهذاعنضخمةبحثعملياتونشطت.الدخانمنجدار

عندخاصوقعذاتكانتيهودا،بنمحنيةسوقعمليةأن،المؤكدأنغير

اليومفي،الإسرائيليالأمذيالوزراءمجلسباجتماعلارتباطها،الإسرائيليمةالقيادة

للتخطيطالاستخباراتيةالوكالاترؤساءبتكليفقرارواتخاذهيوليو،03ذاته

لحركةقاسيةضربةوتوجيهتالمباررةبزمامالإمساكتهدفخاصةلعمليات

)حماس(.

لإسكاتالحلولشتىاستعراضتم،الكبيرةإسرائيلرؤوسضماجتماعوفي

حارسينقتلحتى،7991أغسطسمنأيامعدةسوىيمريكدلملكن)حماس(،

قيادييملفاتتقليبفيالموسادبدأت،عندئذعمانفيالإسرائيليةالسفارةعلى

الحركةنفذتهاالديالعملياتعلىللردمحاولةفي،الأردنيةالعاصمةفيحماس

وأرقته.الإسرائيليالمجتمعفيالرعبفزرعت

محاولةفيوالأردنلبنانمنكلإلىعملاءهاالإسرائيليةالاستخباراتأرسلت

المكتبرئيسمشعلوخالد،لبنانفيحماسممثلاللداويمصطفىلاضتيال

اعترفواالذينالموسادعملاءالقهحزبأمنجهازفاعتقل.عمانفيللحركةالسياسي

تصيبالذيمشعلخالدسوىوقتئذالاغتيالاتخريطةعلىيكنولمثيء.بكل

با)هلع.الإسرائيلييقتصريحاته

وتلعمانبينعلاقاتلوجودنظزاسهلأ،الإسرائيليالقراريكنلم..لكن

.عاممنأقلبعدأي،6991أكتوبر26فيبينهماالسلاممعاهدةوتوقيع،أبيب

سياحمجموعةوصلت،مشعللاغتيالالمحددةالحفرساعةمنأيامخمسةوقبل

الاثنينويوم،الكنديةالجنسيةيحملاناثنانبينهم،الأردنيةالعاصمةإلىأجانب
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بشارعالمعروف)1(التلوصفيشارعفي،العمليةتنفيذسبقالذي7991سبتمبر22

عمليةالمنفذالفريقمنقسمبدأ،عمانغربالعليتلالمنطقةفي".الجاردنز"

فيمبنىمنالخامسالطابقفيمكتبهيقعالذي،مشعلتحركاتلمتابعةاستطلاع

فيوعاملونمرافقونولاحظ.والتصدير"للاستيرادالمقاصد"شركةالمذكورالشارع

وأخطرواالمبنىمحيطفيأجنبيةملامحذويأشخاصوجودالنهار،ذلك".المقامد"

بذلكالعمارةفيالوكيل

اغتياله:محاولةسبقتالديالأجواءعنمشعلقالمششفاهومن

سيارةوجودلاحظتحينأبنائيمنثلاثةمعمكتإيإلىمتجقا)كنت

الةيالبنايةمدخلإلىوصولناوعند.المنزلمغادرتنالحظةمنذتتبعناسياحية

مدخلقربيقفانكربيةملامحهماشخصيقأنلاحظت،مكتإيفيهايقع

باتجاهي،هجماأنهماغير،عنهمافيهأبتعدطريقاأسلكأنفحاولت،المبنى

لحظاتتمرولم.يدهعلىملفوقاكانكامضبجهازرأسيضربأحدهماوحاول

مرافقيتدخلحالبعدمانفسيوتمالكت.أذنيقربمدوياصوتاسمعتحتى

الإرهابييتدخلأنوقبل،أرضتارماهبعدما،رأسيإلىالمهاجميدوصولبين

.الأقدامعلىركفتاالاثنانفرثم،نظاوتهكسرتالذيزميلهلنجدةالثاني

وكادوت،السيارةإلىأطفاليأعدتبينمامطاردتهمايواصلمرافقيتركت

الموقع.فيآخركميقوجودخشيةالمكان

تواعملوقد،بدنيفيتسريوقمثعريرة،اليسرىأذنيفيبطينشعرت

وقعبعدمتكرروتقيؤكثيانبحالةأصبتثم،صدالحإلىتحولحتىالطنيق

محاولةهذهأنللاعتداءالأولىاللحظةمنذأيقنتلقد.ساعتينبنحوا!صجوم

بذلكالمعنيةالوحيدةالجهةوأنأحد،ءليشخصيةعداوةتوجدلاإذ،اكتيال

حركةتخوفعهالذيالصراعوطبيعة،المتكررةتهديداتهمأنكما.الصهاينةهم

منجماعةبواصطة،القاهرةثيراتونبفندق7191عاماكتيلالذلىالأردنوزراءرئيس:التلومفى()1

الفلسطينية.الأصود()أيلول
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كلفيالنو3هذامنمحاولاتحدوثنتوقعتجعلنا،الاحتلالضد"حماسى"

(.حين

مشعل:قال،لاغتيالهاستخدمالذيالجهازوعن

إلىبالنسبةمهمشيءأنهلاحظتأنذبغير،ميعتههيماأعرفالا

أثناءيقعأنخشيةيدهعلىلتثبيتهرباظاالأولالمهاجماستعملإذ،المهاجمين

ؤميلهيدمنالجهازسقوطعدمعلىحريضابداالثانيالمهاجمأنكما،الهجوم

الأوض(.علىسقطعندما

الهجهولالفدائي

:فقال،أخرىتفاصيل،الأردنيةالعاصمةفي"حماس"فيقياديوكشف

نأإذ،المهاجميقعلىالقبضإلقاءفيكبيزادوزالعبت"الإلهية"العناية)إن

وعلقدكان،الأردنفي."حماس..ممثلنزالمحمدالسيدسائق،سيفأبومحمد

عندمامكتبهفي)مشعل(الوليد""أبوإلىرسالةإيصالبهدفالمبنىمدخلإلى

بهيكترثواأندونمن،بهملحق،يركضونوآهموعندما.أمامهالسيناريولاحظ

ومرافقه.مشعلبخالدلهصلةلاأنلظنهم

ساحةإلىوصلواحينمتر005عنتقللامسافةالركضفيالكنديانواستمر

سائقها.معهونداينو3منسياحيةسيارةتنتظرهمكانتحيث،مبنىخلف

استنجدعندهاأبوابها.يغلقواأنقبلبهمأقلعتحتىالسيارةإلىوصلواإنوما

شرعوبعدما،المكانفيمرووهاصودفخصوصيةبسيارةنزالمحمدلائق

المدينةشاوعإلىالمهاجميقسيارةوصولوبعد.خلفهمبهانطلق،الحادثةلقائدها

محمدسائقوصلوعندما.الأقدامعلىمشياولاراالسيارةالكنديانغادر،المنورة

ارصربحاولااللذينبالكنديينالإمساكوحاولالسيارةمننزل،المكانإلىنزال

الثتباكدارمجدذا،بهماالإمساكمحاولتهومع،بهابأصلامسافةوكضابعدما

إلى،أحدهماأمسكأنهإلا،وأسهعلىقويةضرباتتلقيهرغموعلى،بالأيدي
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الفلسطيذبالتحريرجي!ثىمنفابطبينهممنوكان،حولهمالمارةتجمهرأن

(.للشرطةمجاورمغفرإلىونقلاهماالثانيبالمهاجمأمسك،الأردنفيالمتمركز

سيف)1(أبومحمدسئل

كيف،مبتكرةكانتاستخدموهاالديوالطريقة،الرصاصيطلقوالمأنهمرغم+

؟اغتيالمحاولةكانتالعمليةأنلكخطر

سحنتهمففييهود،أنهمأدركت،فيهارأيتهمالديالأولىاللحظةمنذ-

تجعلننلم،مشعلخالد،المستهدفالمثخصطبيعةأنكما.ذلكيقولشيء

اليهود.هميستهدفهأنيمكنالذيالطرفأنفيأتردد

الموسادرجالأنتسمعوأنكخاصة،مطاردتهمعندبالخوفتشعرألمولكن+

وأقوياء؟مدربونالإسرائيليةوالأجهزة

وجل،عزبالقهنؤمنولكننا،لأنفسهمكبيرةسعةترويجعلىيعملونإنهم-

فقدولذلك،لنا"اللهكتبماإلايصيبنا"لنوأنهأجلهإنسانلكلأنونؤمن

كير.جيذامدربونبأنهمإدراكيرغم،عاليةمعنويةبروحوواجهتهمطاردتهم

ماهذا.مدوبونوهمحتىجبناء،بالمقابلوهم.العركةحسمفيدووهللإيمانأن

عنهم.نعرفه

بذلك؟تفكرألم،الرصاصعليكوأطلقواسلاخا،يحملونكانوالوماذاولكن+

فقد.ذلكخلافأفترضلموأنا،بالسلاحمدججينكانوالوفحتى،إطلاقا-

لستفأنا.اششهاديإلىذلكأدىولو،عليهمالقبضلإلقاءسأطاردهمكنت

فقد،البطولةدورفيهالهكان،واحدةحارثةبمبب،الناسآذانفيوقعهلهأصبحاسم،صيفأبومحمد()1

الموسادلجهازرميبةضربةحققالذيالرجلفهو،والإعلاميةمنهاالسيالمجة،الإسرانيليةالدوائرشغل

العالمي.المشوىعلىمخابراتجهازثالثنفمهيمنفالذي،الإصائيلي

فيبطلأأصبح،الأردنيالثمالفيللاجئينمخيمفيتربىالذيالبميطالفلمطينيالث!ابهذا،جفأبومحمد

تحويرهعدمعلىحرصحيث،الآنإلىصورتهيشاهدلمأحذاأنرغم،والأمةبل،الفلمطيذيالثعبعيون

الإنجازبسبب،ليفأبولمحمدرفيعبوصامكثيرونكتابطالبالأررن.فيأمنيةلأصبابالأحداثطوال

.الثابهذابطولةيخلدليلمبعملصابقأردنيوزيرطالبفيما،حققهالذي،البطولي
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وفيالمحتلةالأرافميفييستشهدونالذينالمقاومةرجالمنإخوانيمنخيرا

لبنان.

عليهم؟تغلبكبعدالفخرمنبنوعأو،الخاصةبقوتكشعرتهل+

لمالولاهالذي،وجلعزاللهبتوفيقجاءقدعليهمتغلبيإن،ذلكيحدثلم-

رمى".اللهولكنرميتإذرميت"وماذلككان

سعيدأنتهل،")1(حقيقيبوند"جيمسبأنكالإسرائيليةالصحافةوصفتك+

الوصف؟بهذا

التاريخمدىعلىالعظامالمسلمينالمجاهدينتلعيذفأنا،ذلكيشرفذيلا-

هذهيملكومن،عقلوعمادعياشليحيىتلميذبأنذيأفتخرأنذيكما،الإسلامي

بهيتشبهوحميبطلعنيبحثلا،الأبطالمنالطويلةالقائمة

ذلك؟صحيحهل،اليومذلكفيصائقاكنتأنكذكر+

لي.الفهتوفيقفيساهملعلهكما،إصراويفيذلكزادفقد،اللهوبحمد،نعم-

هذاهل،هناكوتدربتأفغانستانفيكنتأنكالإسرائيليةالصحفقالت+

صحيح؟

صحيحة.غيرمعلوماتوهذه،أفغانستانإلىذ!بتأنيحدثلم-

الموساد؟رجليوبيقبينكالمعركةلناتصفأنلكهل+

بأداةرأسيعلىضربذبقدالآخركانلأحدهماقويةضربةوجهتأنبعد-

تشبثتفقدذلكومع،كرزةابالرأسفيجرحإلىأدتطبيعتهاأعلملاحادة

هدفهماكانفقد.الأولبجسمالثانيضرباتأتقيورحتبهوأمسكتبأحدهما

يديعوتصحيفةوصفتهفقد.الالرائيليةالمحافةفيمهمبحديثحعاسكادرشفأبومحمدحظى)1(

الدورلولاإنهةالمحيفةوقالت.كذلثيكنلمأنهرغمأفغان!تان.فيمتدربأنهأي"أفغاني"بأنهأحرونوت

قاممابأن"!"هتسوفيهصحيفةوقالتالمولاد.رجالعنالكثفالأردنيللأمنتشىلماسيفأبوبهقامالذي

وصفهوقدمثيرلينمائيلفيلمموفوغاتكونأنيمكنخياليةقمةإلىأقربإنه.الخياليفوقليفأبوبه

".حقيقيبوند".جيمسبأنهآخرإصائيليصحافي
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أمنفمابطوجاءالناستجمعحتى،المعركةواستمرت،بالطبعالفراوهو

قريب.أمنمركزإلىالآخراقتدتوأناأحدهمااقتادفلسطيذب

أنكإلىينتبهالمحيثتمافا،نجحتقدالعمليةأنظنابأنهماقالاالعميلان+

ذلك؟كيف،تلاحقهما

ركبتحينماإلبينتبهالم،بانتظارهماكانتالديالسيارةفيركباعندما-

وعندما،بهماولحقنا-خيزاالفهجزاه-صاحبهامعيتعاون"خاعة"سيارةمع

بهما.أمسكتأنإلىالمطاردةوبدأت،فانتبهاولاحقتهمانزلت،سيارتهماكادرا

العملية؟فياستخدماهوالذي،بحوزتهماكانالذيالجهازرأيتهل+

أنهيبدوبيضاء،بشاشةيدهيلفأحدهماكانفقد،أوهلمأنذبالحقيقة-

أنهمايبدوشيء،معهمايكنلمطاردتهما،وحينماالجهاز،تحتهايخفيكان

.السيارةفيتركاهقد

الكيماويم!الجهاز

استخدامه؟تمالذيالجهازطبيعةهيما،هوالمطروحوالسؤال

الملكاستقدمهالذيالأمريكيالطيبتحليل)إن:..حماس."فيقيادييقول

الجهازأن،مشعلعلاجعلىللأشرافالمتحدةالولاياتفيمالوكلينكمنحسين

بهاالمحقونالمثخصتنفمىوقفإلىتؤديمضاعفاتتترككيماويةمادةيفرز

(.مشعلإلىبكاملهاتتسربلمالمادةلكن.ساعةا2بعدميعيبشكلنومهأثناء

شعرأنهمشعلعلاجعلىأشرفواالذينالطبيةالحسينمدينةأطباءإلىوينسب

التنفسافيبصعوبةالحادثوقوعأعقبتالدتيالليلةفي

الأمرلاعتداء،تعرضهتأكد،عمانفيالإسلاميالمستشفىإلىمشعلنقلولدى

مدينةإلىم!شعلبنقلالحاد:،عنإليهالتقاريروصولفورحسينالملكدفعالذي
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قنواتعبروالإسرائيليينالأمريكيينالمسؤولينمعاتصالاتوأجرى،الطبيةالحسين

المناسبةالحلولوضع،الأمريكىمايوكلينكمستشفىمنطبيباواستدعى،مختلفة

لعلاجه.

نأإلابعد،تحددلمالمهاجمينأحديدفيكانالذيالجهازطبيعةأنومع

سانتجامعةفيالبروفيسورولينكسونبولمقدمتهموفي،الإرهابحقلفيالخبراء

:يقولالإسكتلنديةأندروز

المنشقتعرضأبرزها.قبلمنحدثتمشابهةاكتيالحوادثهناك"إن

تبين،اكتياللمحاولةا789عامسبتمبرفيلندنفيماركوفجورجيالبلغاري

مبنىمنخروجهإثرالمنشقضدنفذتهاالبلغاريةالاستخباراتأنبعدفيما

برأسبهالمتربصينأحدنخزهحيث،ائبلغاريالقسمالبريطانيةالإذاعةهيئة

الأنظار،عنويتواولىتاكسيسيارةوش!تقللهيعتذوأنقبلفخذهأعلىفيمظلة

علىللأماءأقوالهتؤخذولم،أيامأربعةبعدالصحيوضعهفتدهورماوكوفأما

منشقتعرفىبعدماإلا،اغتياللعمليةتعرضإنه:رهمقالحيقالجدمحمل

أكتوبرشهرفيمماثلةلمحاولةكوستوففلاويميريدعىفرنسافيآخربلغاري

لهاتعرضالدبالمادةعلىأجريتالدبالفحوصاتكشفتوقد.نفسهالعاممن

البروتيقمنمادةعنعبارةوهي،الريسينمادةعلىتحتويبأنهاكوستوف

منالمئةفياو.البلاتينيوممنالمئةفي09علىتحتويوالدب،السامالأبيض

.(الأيريدوم

جهازلمصلحةيعملالذيالكنديالاستراتيجيالمحللبيرفررونويقول

:العملياتمنالنوعبهذاخاصةدراسةفيالكنديالاستخبارات

رئيدمىلاستهدافمحاولةبيقوتراوحت،طويلةالعملياتهذهقائمة)أن

وزيرلاكتيالوأخرلى،الأعصابغاؤاستعمالعبر7491عامالمتحدةالولايات
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قامتمحاولاتعنالتقاريرتحدثتوقد.7691ليتليرأورلاندوتشيليخارجية

فتراتفيإفريقياوجنوبوليبياوالعراقوالكونفوكوبامنكلحكوماتبها

ائسموممنمختلفةوأنواعجراثيمحتىأوكيماويةموادلاستعمال،متفاوتة

معارضيها.منللتخلص

8191العامفيالش!رقيةألمانيااستخباراتعمليةالمحاولاتهذهومن

بهاقامتوأخرى،منشقلقتلهامبرجرسندويتشىفيالثاليوملوفع)الستازي(

.(جوهانسبورغمدينةفيالسودصفوفبينالإيدؤمرضلنشرأفريقياجنوب

المعيدينعلىصعباأسبوغامشعلاكتيالمحاولةشقالذيالأسبوعكان

منالأمنيةالأجهزةومعهاعمانتتمكنلمإذ،الأردنإلىبالنسبةوالسياسيالأمذي

السفارةموظفيمناثنيقلهتعرضالذيالمسلحا)هجومبعدأنفاسهاالتقاط

.أيامستةبعدمشعلخالدعلىالاعتداءوقعحتىالنهار،وضحفيالإسرائيلية

كانتالأردنيةالقراءةفإن،منفذيهماأهدافوتناقضالعمليتينتباينرغموعلى

خرقهوالأردنإلىبالنسبةالحافلالأسبوعذلكفيحدثماأنإذ.واحدة

ملزمةفإسرائيل،المتنازعينالطرفينكلامعالأردنلاتفاقاتفاضحوخرق،لسيادته

بأيالقيالمعدمملتزمةو"حماس"،الأردنيبالأمنالمساسعدمالسلاممعاهدةفي

انفلتتفهل.السلامبمعاهدةمنهايتعلقماخصوصتا،الأردنيةالقوانينيخالفعمل

فيإسرائيلبضربالمراعدائرةتوسيع"حماس."قررتوهلالحد،هذاإلىالأمور

؟عمانفيسريغاالإسرائيليالردجاءوبالتالي،الخارج

فإسرائيل.الأرضعلىحقائقهناككانتلكن،مؤكدةإجاباتهناكتكنلم

والأردن،عمانفيسفارتهافيالموظفينعلىا)هجوموراءبالوقوف"حماس"تتهملم

توقفتفهل.عمانفيمشعلاغتيالمحاولةوراءتقفإسرائيلأنرسميايعلنلم

علىو"حماس".إسرائيلبينوالسياسيالأمذيالتصعيدمنالحدهذاعندالأمور
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مقابلفي،ممثعلضدا)هجومنفذاالذينالرجليقمحاكمةعدمثرطالأردنيةالأرض

)1(.لاسين؟ا!كتأحمدسرااطلاق

،الجورةقريةفي3891عامولد،)حماس(الإسلاميةالقاومةحركةمؤس،ياصينإصاعيلأحمدالمثيخ)1(

أئناءثبابهفيلحارثتعرض.4891عامحرببعدغزةقطاعإلىلجأ،غزةقطاعجنوبيالمجدلقضاء

القامرةجامعةالآرابكليةفيالإنجليزيالأدبدرستافا.شللأأطرافهجميعثللعنهنتج،الريافةممارسته

الإصلامية،والتربيةالعربيةللفةمدرشاعملكزة.إلىثانيةفرجعصحتهوصاءتنقودهنفدتأنإلى،عاملمدة

قطالحعرفخطيبأثهرالاحتلالظلفيوأصبح،الإسلامىللمجمعفرئيساكزدم!اجدفيومدرسئاخطيناثم

الحق.فيوجسارتهحجتهلقوةغزة

إزالةعلىوالتحريض،عسكريتنظيموتثكيل،أ!حةحيازةبتهمة8391عامياشنأحمدالئيخاعتقل

أفرجثم.ضة13لدةبال!جنحكفاعليهأصدرتعسكريةمحكمةأمامحوكموقدالوجود،منالعبريةالدولة

نأبعد،الثعبيةللجبهةالعامةوالقيادةا،حتلالططاتبينللأيرىتبادلعمليةإطارفي8591عامعنه

ال!جن.فيثهزا11أمضى

قواتفداهمت.8791عامغزةقطاعفي)حماص(الإسلاميةالمقاومةحركةتنظيمإخوانهمنمجموعةءأس

عبرالمتحركمقعدهفيبدفعهوهدرتبتفتيئهوقامت،8891أكسطسشهرأواخرمنزلهالحهيونيالاحتلال

المئاتمعياسينأحمدالثيغباعتقالالاحتلالللطاتقامت18/5/9891ليلةوفي.لبنانإلىونفيهالحدود

الأبيضبالملاحا!!جماتطابعآنذاكأخذتالتيالمملحةالمقاومةلوقفمحاولةفي،حماسحركةأبناءمن

مهيونيةعمكريةمحكمةأصدرت16/01/1991في)المتعاونين(.واكتيال،ومشوطنيهالاحتلالجنودعلى

لانحةللشخوجهتأنبعد،أخرىعائاعثرخمسةءيال!نأحمدالثيخعلىالحياةمدىبالمجنحكفا

وجهازيهاحماسحركةوتأسيس،صهاينةجنودوقتلاختطافعلىالتحريضمنهابنودتسعةتتفمناتهام

،والأتيالع!كري

فرببعداليمنىالعينفيالبحرفقدان:منها،عدةأصراضمنيعانيالتامبالئللالثيخإصابةإلىبالإفافة

ثديدوضعف،اليمنىبالأذنالسمعوفقدان،اليسرىللعينالإبمارقدرةفيثديدوضعف،التحقيقأثناءعليها

اعتقالظروفأدتوقد،ومعويةباطنيةوالتهاباتوأمراض،الرئتينفيحساشة،اليممرىبالأذنال!معفي

عدة.مراتالمشثفىإلىنقلهالتدعىساالمحيةحالتهتدهورإلىالسيئةياصينأحمدالثيخ

عنوخاصة،المهيونيةال!جونفيالمعتقلينبقيةوعنعنهالإفراجلتأمينفدانيةعملياتعدةحماسنفذت

صهيوني،جنديبخطفقامتحيث13/12/2991فيأبرزماكان،لمبادلتهمصهاينةع!كريينألرطريق

بينهم،الحهيونيةال!جونفيالمعتقلينمنومجموعةيا!ينأحمدالشيخعنالإفراجمقابلعنهالإفراجعرضت

العرضرففتالصهيونيةالحكومةأنإلا،لبنانمنمهيونيةقواتاختطفتهمعربومعتقلونوسنونمرفى

أبطالالتشهادقبلالمهاجمةالوحدةقاندوممرع،ممرعهإلىأرىمماالجندياحتجازمكانوداهمت

.القدسقربنبالا()بيرقريةفيمنزلفيالفدائيةالمجموعة

مدينةإلىنقلوقد،الأردنفيشلحادثخلفيةعلى،7991أكتوبرافيالاحتلالسلطاتعنهأفرجت

ححلأنبعدإلاعمانإلىأقلتهالتىالطائرةصعودالشيخرفضوقد،العلاجلتلقيعمانفيالطبيةالح!ين

فيكزةإلىعادثاء.متىغزةقطاعإلىالعودةحركةيملكبأنهالصهيونيالاحتلالسلطاتمنخطيتعهدعلى

بالانتمار.فلمطينيوشعورحاشدجماميريايتقبالوصط7991أكتوبرصنالسادس

أطلقتحيثالفجر،صلاةأرىوقدالم!جدمنخروجهعقب،4002صارس22الإثنينيومغزةفياكتيل

الثيخاكتيالفيلنجاحهم،العالممنمرأىعلىجنودهشارونومنا،صوارغعدةأباتثيمروحيةعلهه

إسرائيل.إدانةأمريكارفضتوكالعادةالقميد.
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الثمكالصهلى

نإ،لحماسالسابقالسياسيالمكتبرئيس(مرزوقأبو)موسىالدكتوريقول

الأولى،الساعاتمنذتبدتقدوحيثياتهاالعمليةنتيجةبأن،أخبرهحسينالملك

علاقتهماوأوضحا،الأردنيينللمحققينباعترافاتهماالرئيسيانالمتهمانأدلىأنبعد

.حماسزعيمبهاحقنواالديالكيماويةالمادةوطبيعة،الإسرائيليالمويادبجهاز

الملكطالبإذ،جذاساخناحديئاوكانبنتنياهو،مباشرةحسينالملكاتملوهنا

ياسين.الشيخعنوالإفراج،فوزامشعلبعلاجالإسرائيليالوزراءرئيسالأردني

جميعوطردفوزاعمانفيالإسرائيليةالسفارةبإكلاقذلكيفعللمإنوهدده

فيها.العاملين

المضادالعلاجوأرسلالاستجابةمنبذايجدلمنتنياهو،أنمرزوقأبوويضيف

ممثعل.بهاحقنالديللمادة

المشاركينمنثلاثةأننتنياهوحرجفيزادمماأنزكرتأردنيةسياسيةمصادر

فيالإسرائيليةالسفارةأفرادمنكانواالمباثمر،التنفيذطاقمغيرمنالعمليةفي

الكندية،الجوازاتتزويرعنفضلأهذا.دبلوماسيةصفةيحملونأنهمأي،الأررن

ولم.أبيبتلفيسفيرهااستدعتالديكندامعدبلوماسيةأزمةأحدثماوهو

فيكندااسماستخدامبعد!خطي،وتعهدالرسميالإسرائيلىالاعتذاربعدإلاتعيده

.أخرىإرهابيةعمليات

إلىيبدوكماهدفتوالديبنتنياهوالاتصالعندالأردنيةالجهودتتوقفلم

الأمير،وقتهاالعهدوليواشنطنإلىسافرفقد.أساسيبشكلالعلاجإحضار

دائرةمديرالبطيخيسميحاللواءالأررنيةالمصادرحمبإليهاسبقهوكان،حسن

اجتمعوقدالموساد.رجليلاعترافاتفيديوأشرطةمعهحاملأالأردنيةالمخابرات

الديالتقليديةالبروتوكوليةالصورمنخلاسريلقاءفيكلينتونمعحسنالأمير

المسألة.حساسيةليؤكدربمااللقاءاتهذهمثلفيعادةتؤخذ
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المسؤولينمنثلاثةوبيقبينهعقدقدسريالقاءكان،حسنالأميرسفرقبل

أرييلهمالإسرائيليةالمصادرحسبوالثلاثة،عمانإلىسزاحضرواالإسرائيلييق

هذاأنويبدو.الموسادرئيسياتوموداني،مردخايإسحقالدفاعووزير،شارون

مزيدعلىالحصولأرادواالذينللأردنيينبالنسبةمقنعةصفقةعنيسفرلماللقاء

المعاهدةشروطخرقفنتنياهو.مهمقوةموقعفيوأنهمخاصة،السياسيةالمكاسبمن

السيادةعنفضلأ،الأردنيالأمنتمسعمليةباتجاهواندفع،البلدينبيقالموقعة

الأردنية.

الأردنيالموقف

يرفضونالأردنيونفالمسؤولونشديد،حرجفيالرسميالأردنيالموقفكان

أكيدةقناعةعلىالأردنيالشارعبدابينما،العمليةعنالموسادبمسؤوليةالاعتراف

حرجفيزادقدالتحقيقاتونتائجالجهازعنالكشفرفضأنكما.المسؤوليةبتلك

تعبيرهوجدالذي،الشعبيالاحتقانهذاتنفسخطوةمنلابدفكان.الرسميالموقف

حتىعليهوتجرأت،الأردنيالرسميوالناطق،الإعلاموزيرعلىتهكمحملةفي

.الأخرىالصحفعنفضلأ،الأردنيةالصحف

كان)1(الإفراجأنورغم.ياسينالشيخعنالإفراجعمليةجاءتالأجواءهذهفي

بزيارةالأردنيالعاهلقيامحينإلىتأخرأنهإلا،الأولىالساعاتعندعليهمتفقا

نتنياهوإلىنداخالخطابتضمنحيث،هناكخطاباوإلقائهالزرقاءلمحافظة

كانتحتى،الخطاببعدساعاتستإلاهيوما.ياسينالشيخعنبالإفراج

مدينةمستشفىإلىوتحديذا،عمانإلىأبيبتلمنالشيختحملأردنيةطائرة

الملكوليكون،فجزاوالنصفالثانيةالساعةحواليفيلتحط،الطبيةالحسين

عن:عبارةالإسرائيليةالمجونفيمعتقلأ08حواليأيفئاالإفراجشمل)1(

.الأردنإلىأعيدواأردنيين9-

ذويهم.إلىوعادوالأردنيةالجنميةويحملونالغربيةالضفةسكانمنفلسطينيا14-

ألبوعين(.نحوبعد)تحررواوالقطاعالضفةسكانصنفلسطينيامعتقلأ05-

إسرائيل.فيالأردنيينالمعتقلينمنتبقىمنكليمئلونوممبالفبط،عددهميذكرلمالأردنيينمنآخرعدد-
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خالدبزيارةنفسهالوقتفيوليقوم،الشيخاستقبالفيالوزراءرئيسومعهشخصيا

المشفى.ذاتفييرقدكانالذيمشعل

إلىالاغتيالمن،القصةحقيقةالإسرائيليالإعلامفضح،أياقادامصمتوبعد

تحدثالذيإبراموفيشآمنونالمعروفالصحافيبدأها،ياسيئالشيخعنالإفراج

نأأبراموفيتضوقال.الاغتيالعمليةأقرالذيالمصغرالوزراءمجلسلقاءتفاصيلعن

قياداتمنعددلتصفيةخطةاعدقدكانالموسادرئيسياتومدانيالجنرال

.الأخيرةالقدسعملياتبعدوذلك،حعاس

دعانتنياهوإنقال،حساسيةالأمنيةالقفاياأكثربكشفالشهيو،أبراصوفيتش

فيبالشروعللموسادتعليماتهوأصدر،للانعقادالأمنلشئونالمصفرالوزراءمجلس

زيارةفيليفيديفيدالخارجيةوزيروجودمستغلأ،الاغتيالعمليةلتنفيذالاشعداد

كعا،العملياتهذهلمثلبمعارضتهمعروفليفيإنحيثالفزار،لتمريرللخارج

جنوبفي)1(الفاشلةالإسرائيلية"البحرية"!الكوماندوزعمليةبشدةعارضأنلهسبق

إسرائيليا.جنديا12مقتلإلىأدتوالديلبنان

العملية،تنفيذحولتحفظاتأبدواالوزراءمنعدذاأنأبراموفيتشوأضاف

فيالعملياتومسؤولالموسادرئيسأنإلا،بإسرائيلوثيقةعلاقاتللأردنوأنسيما

أصحابمنهمالعمليةمنفذيوأن،ضجةتثيرلنالاغتيالعمليةأنأكداالجهاز

إلىبالإضافة،العملياتمنالعديدفيالثتركاأن)هماسبقوقد،الواسعةالخبرد

مجلسفيأثناء،النقاشنتنياهواحتدوقد.التصفيةعمليةفيإبداعيةطريقةاستخدام

يحقلا،شيتانعملأنيجب،عامتيقنبقىأنيمكن"لاقائلأالمصغرالوزراء

إيذائنا".علىيقدمونداموامابالطمأنينةيشعرواأن!هم

فيجادةبصورةتمإذاالمحاولةمنفذيمعالتحقيقأنإلىذهبتأبراموفيش

الأمورمنعددحولجذاخطيرةبمعلوماتاعترافهماإلىيؤريقدذلكفإن،عمان

مثل:

فىالفاثلالإنزال)فضيحة:عنوانتحت،ا)!يكل()حراسمنالثالثالجزءفىتفاعيلهاجاءت)1(

!!.صيدا(
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عليهاأدخلتالديوالتغييراتمنهايتكونالتيواا!يئاتالموسادعملطريقة-ا

مؤخزا)

ينطلقماكلوخصوصئايتلقونهاالدبوالتدريباتالمولادرجالتجنيدكيفية-2

)الموسادفيالاغتيالاتبوحدة

.والخارجإسرائيلفيالموصادمكاتبومواقعمراكز-3

الخارجافيالموسادحالمتعاونينالعملاءعنالكشف-4

التمفيةعملياتفيالموساديستخدمهاالديالأجهزةعنالكشف-5

!الموسادبواسطةتمتسابقةتصفيةعملياتعنبتفاصيلالإدلاء-6

وقادتهم.الموسادعملاءبينالاتصالأساليبتعرية-7

الإسرائيليالشاباكجهازقادةأحد،ياتولميهوداحديثيؤكدهاالمعلوماتهذه

".صيدبأنهماالمعتقلينالموسادرجليوصفحيثالموساد،رئيسوشقيقالسابقين

رجالعلىالقبضإلقاءعربيةدولةاستطاعتأنيسبقالمأنهموضخا."،ثمين

.(1)الموساد(

عنهاالكشفتملوالتيالأسرارمنالكثيريملكانالرجلينبأنياتوموأضاف

يكونواأنيمكنلاالمولادقادةأنموضخا.الإسرائيليبالأمنقاضيةضربةلألحقت

العمليةمنفذيعلىالقبضإمكانيةتوقعواقد

العودةبشر!مأ

نقل،الفاشلةالاغتياللعمليةكنتيجةياسينالشيخعنالإفراجعمليةوعن

،الإرهابمكافحةلشؤوننتنياهومستشار(داجان)مئيرالجنرالعنأبراموفيتثى

قدوكان،5491عامبينيتماكسالإسرانيليالاشخباراتفابطعلىالقبضألقتممرلأن،خطأهذا)1(

فيبالقاهرةالالتئنافب!جنزنزانتهفيالخانرالضابطوانتحر.واكبا!نإميلهومزيف3باالقاهرةدخل

فرانكبولالثانيالإ-ائيليالمخابراتفابطأما(.الثالثبالجؤالمخزيةالحفقةفصل)انظر21/12/5491

فيمراقباتوبعد،المريينمعللعملوجندأيحا5491عامبالقامرةعليهالقبضألقىفقدايللاد()إفري

كلرهماالكثير!نوهناك.سريةمحاكمةبعدسنواتعثرولجنلحربالتجساتهم،وخارجهاإصائيل

!!..ولبنانوصورياوالأردنالعراقفياعتقلوا
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نأموضخا،ياسينالشيخعنالإفراجبعدمنتنياهوفيهاطالبورقةأعدكانأنه

فيأووالضفةالقطاعداخلحماسلحركةالتأييدمضاعفةعلىقادزاسيكونالشيخ

والمسلمين.والعربللفلسطينيينبالنسبةللتضحيةمثالإلىتحولأنبعد،الخارج

خلقالذيالرجلبأنهالشيخومف،السابقالمثاباكرئيسنائبعيزراجدعون

غزةإلىياسينعودةبأنكهلانيالداخليالأمنوزيروقال.."حماس".كابوس

الإسرائيليالعملحزبرئيسباراكتمنىفيما.حماسلحركةقويةوقفةششكل

.الظروفهذهفيالمثيخعنيفرجلملو

ياسينالشيخبينالتفاوضليلةكانت7991أكتوبرمنالأول6الأربعاليلةلكن

تفاصيلها،ياسينالشيخروىالتيالمفاوضاتوهي،عنهالإفراجأجلمنوسجانيه

بلبول.رائدالمعتقلمرافقهومعه

قائدرأسهموعلىالمثيخزنزانةإلىالإسرائيليالجيشضباطكبارمنثلاثةجاء

فرحب،عمانفيباستغافتهحسينالملكرغبةعليهوعرضوا،الجنوبيةالمنطقة

مكتوبتعهدعلىالحمولعلىأصزأنهغير،الأردنيالملكبمبادرةياسينالشيخ

ذلك.رفضواالإسرائيليينالضباطأنغيريشاء،وقتأيفيغزةإلىبالعودةبحقه

بأننيلكمقال)من:)ممقائلأ،سراحهإطلاقرفضإلىالمثيخدفعماوهو

القبر،إلىإلاهنامنأخرجلنهنا.سعيدإنذب؟السجنمنالخروجعلىمتهافت

معاتصالاتالضباطأجرىوهنا.()1(العودةفبشرطالأردنإلىالذ!ابأمط

آخر،نمئاوطلبالشيخعليهايوافقلمورقةوكتبواوعادوا،الإسرائيليينالمسؤولين

ركيكةوبلغة،الجنوبيةالمنطقةقائدبخطمكتوبتعهدعلىحصلوأخيزا

عليهالمحكومبلبول()رائدوهو،معهمرافقهمجيءالشيخاشترطذلكبعد

مكانوجودعدمبحجةفرفضوا،شواتخمسمنهاقضى،شواتثمانيبالسجن

عروصافيهارفضتالتيالمابقةبالمراتذكرتهممكتوئا،تعهذاإعطائيرففواعندما:ياصينالثيخيقول)1(

العرضذلك)يابورتاس(،الجنديجثةمقابلعذبالإفراجبعرضذكرتهمكماالإبعاد.مقابلعنيبالإفراج

!!التعهد..كتابةعلىوافقواثمومنكبار،مشولينمعباتحالاتقامواذلكوعندأيطا.رففتهالذي
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وعند.مرافقهمعهوخرج،شرطهعلىوافقواوأخيزا،الشيخفرفضالطائرةفي

علىفطمأنه،العودةمبدألهيؤكدأنالمرافقالأردنيالمسؤولمنالشيخطلبالطائرة

ذلك.

المخجلالخطأ

زاويةمنلا،السهلالنوعمنيكنلممشعلخالداغتيالفيالموسادفشلإن

وعلىأفرزها،الديالتداعياتزاويةمنولا،الأسطوريةالجهازسمعةعلىتأثيره

الإسرائيليةالصحافةامتلأتلذلك.ياسينأحمدالمثيخعنالإفراجرأسها

.للحدثوالمتابعاتبالتغطيات

،أحرونوتيديعوتصحيفةفيالأمنيينالمعلقينأهممنواحديشايبنرون

بعدخاصة،الاغتيالمحاولةفيارتكبتالديالأخطاءحولمطولأتحليلأكتب

القضيةفيبالتحقيقالخاصة"شحنوبر"لجنةتشكيلمنأسبوعينحوالي

حيث،العمليةحولالسابقالموسادرئيسشافيتلشبتايمقولةيشايبنيؤيد

".المجالاتكلوفيالمستوياتكلعلىالأخطاءمن"سلسلةبأنهاوصفها

الانتخاباتإجراءقبيلكانحيث،خاطناكانيمثايبنحسبالتوقيت

جهاتقبلمنتخططكانتحماسضدأخرىنمثاطاتوجودإلىإضافة،الأردنية

.تعبيرهحسب،إيجابيةنتائجإلىستؤديوكانت،أخرى

أخرىعملياتأنقو!هاأمنيةأوساطعننقلتقد،الصحيفةنفسأنهنايذكر

ألغيتأنهاغيرللتنفيذ،جاهزةكانت،تواجدهممكانتحددلمحماسفيرموزضد

الاثنانعزم"لقدبالقوليمثايبنعليهعفقماوهو،عمانعمليةف!ثلبسبب

".معاكسةنتيجةوأحدثابحماسالإضرارعلى(ياتومدانيالموسادورئيس)نتنياهو

تمالذيفالأسلوبالتخطط،فيكانتالأولىالمشكلة:أنيشالىبنويؤكد

ذلكالموساد،فيللمشاكلإثارةاكثرالأساليبمنهومشعللاغتيالاختياره

تمالعملياتهذهومثل،ا!هدفوبينالمنفذينبينالمواجهةإلىيحتاجلأنه

محتملتين.عملحلبديفيتنفيذهاعلىالاعتياد
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حراسبدونتماقامعزولأالهدففيهايكونحلبةاختيار:الأولالاحتمال

ينتهيجسدياصالدامافتعالمثلأالممكنمنالحالةهذهمثلفي،عيانشهودأو

الموتسكراتمنويعانيخفيبمرضالهدفيصاببعدها،مؤدبباعتذار

طويلة.لفترة

سياراتموقفمثلبالناسمكتظمكانفيالعمليةتنفيذ:الثانيوالاحتمال

أوهويشعرأنبدونالهدف"لدغ."السهلمنالحالةهذهمثلوفي،عمومي

والاختفاءالهربالمنفذينبمقدورفإنماشمئالاحظالووحتى،شيءبأيحارسه

المكتظ.الجمهيربين

،الشروطهذهلأحدتستجبلمالعمليةقائداختاوهاالتيالماحةأنغير

المثهورأقوالمنويتضح.انتهاجهتمالذيالاكتيالأسلوبتناسبلملذلك

ارتكبالعمليةقائدأنشكأدنىبدون،الحقائقتقصيلجنةأمامظهرواالذين

منتصففيالنهاروضحفيسيتمالعمليةتنفيذأنحددلقدخطزا،تخدجماخطأ

مارؤيةعلىالقادرينالناسمنيكفيمابهيمرالذيالشارع،عمانفيشارع

الهربمنالمنفذينلتمكينيكفيبمامكتظكيرولكنهالحدثفيوالتدخليجري

.الزحاموسط

من:ورجالهالعمليةقائديقول،لثخصيا"حارشالم!ثعلأننعرف"لم

جمعمنأشهرعدةبعدحتى،الحقيقةهعهذهولكن،نصدقأنالصعب

أباأنالموسادرجاليلاحظلم،الأردنفيمث!علخالدعنالاستخباريةالمعلومات

أباأنللحظةافترضنالوحتىسلاخا.ويحملحارسأيفتاهومشعلسائقسيف

ماأحذابأنالافتراضيجبكان،محترفشخصيكحارسيتصرفلمسيف

لكنهم،السلطاتباستدعاءأحدهميقومربما.العمليةتنفيذويعرقلسيتدخل

نأأيقتاوافترف!وا،الحاسمةاللحظاتتلكفيسلبياسيكونسيفأباأنافترضوا

بهيصطدمانحينها،المكتبإلىمتوجقابمفرده."مشعل..سيقابلانالمنفذين

وينصرفان.القاتلةالحقنةويحقنانه
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سائقمجردسيفأباأناعتقدمنولكن.التقريبوجهعلىذلكنجحلقد

واعطلقد.الذريعبالفشلالعمليةمصيرعلىعملياحكمباستهانةمعهوتعامل

فيفشلاحين،نفسهاالعمليةأثناءحتىسيفأبىوجودتجاهلالمنفذان

نهايةوفي،الهدفوبينبينهمامشادةونشبت،أرادامثلمامشعلمعالاصالدام

يتعقبهما.أحذابأنيشعراأندونارهربوواعلاالسامةبالمادةمشعلحقناالأمر

الأوامرتقضيمثلمابالضبطيتصرفانيجعلهمالمالذيالسببأيغتاهذاربما

سيفأبوألقىحينوفقط.أخرىإلىسياوةمنالانتقالوحاولاا!هربمرحلةفي

مجربمقاتلهوسلبيايبقىأنيجبالذيالسائقأنلهمااتضحعليهمانفسه

،الهربمرحلةفيالوحيدالخطأهوهذايكنولم،لوجهونجقاالقتالفيوخبير

.المصيريالخطأكانالحارسالسائقمفهومولكن

لملأنهمرجالهارتكبهالذيالمخجلالخطأبسرعةياتومدانيأدركلقد

الصحفيونطرعحينلذلك.القوةفيرورههووماسيفأبوهومنيفهموا

حارشا"ليص:بإصرارقالالقضيةانفجاربعدسيفأبىاسمأمامهوالسياسيون

ويلاحقسيارةإلىيقفزأنالحارسمننتوقعأنالممكنمنأي،لائقابلشخصيا

يقومأنسلفاالاعتقاديمكنلافإنهسائقعنالحديثيدورحينولكنالمنفذين

ء،.بذلك

والتيالأخطاء،تلكيشايبنيلخصالعمليةفيالأخطا؟لمسارتحليلهختاموفي

التالي:في،المعنيةاللجنةتحقيقخلالمنتضمنت

شخمياحارشالمثعلأنيعرفوالمالموسادرجالأنفيالتنفيذيالخطأ-ا

خاطنا.موقغاواختاروا

الفشل.بعدوألغيتحماسضدالعملياتخططت:الوطنيالضرر-2

الاستخباراتشعبةعرقلتأنبعد)العمل(علىضفطنتنياهو:الاعتبارات-3

الذاتي.الحكممناطقفيخطيرةعملياتالعسكرية
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)1(مشعلعمليةحول)يثمعنوبر(لجنةتقرير

مدخل:

وفث!لت.الأردنفيممثعلخالدلاكتيالمحاولةنفذت7991سبتمبر25في

واعتقلا.المنفذانوضبطالعملية

لدراسةحقائقتقميلجنةإقامةإسرائيلحكومةقررت7991نوفمبر6في

شاهذا،35إلىواستمعتجلسة47اللجنةوعقدت.مشعلخالدضدالموسادعملية

كلوتمت.والأوراقالوثائقمئاتعاينتكما،مرةمنأكثرأمامهمظهربعضهم

البلاد.وسطمغلقةمنشأةفيسريةبصورةجلساتها

فيالعمليةبفشلالمرتبطةالأساسيةالمواضيععلىالتركيزفيالرغبةمنطلقومن

الموضوعستتناولأنهاوحددتعلمها،مجاللنفسهااللجنةحددتفقد،الأردن

وقتوحتىللعمليةكهدفممثعلخالداعتبارعلىفيهصودقالذياليوممنذ

الأردنيةالسلطاتقبلمنالموسادرجالمناثنيناعتقال

العملية:وصف

بهدفعمانفيحماسمكتبأمامالموسادرجالتواجد7991سبتمبر25في

ولكن،قاتلةمادةبواسطةإصابتهمنتمكنواالعناصرأنصحيح،مشعلخالداغتيال

السائق،ونجح.وحارسهمشعللخالدالشخصيالسائقالحادثفيتدخلذلكفور

صحيفةبواسطة،يدهعلىالعنصرضربفيمشعلفدالعنصرفعلهماشاهدالذي

رقمتسجيلفييبدوكماونجحالعناصربملاحقةالحارسبدأفيما،بيدهكانت

ذلكيلاحظواأندونلملاحقتهمسيارةواستقل،فيهاهربواالديالسيارة

العلنإلىخرجتصفحة09أصلفمن،بكاملهشحنوبريويمبرئاسةالحقانقتقصيلجنةتقريرينثرلم)1(

لكنالاكتيال.عمليةعلىموافقتهأعطىعندصايخطنلمالوزراءرئيسأنإلىالتتريروخلصصفحة15فقط

بأنفسهم.الثقةلفرطجميمةأخطا،فيوقعواالمولادفيبالتخطيطقاموامن
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منها.ونزلوا،فيهاهربواالديالسيارةالعناصرأوقف،متر003نحووبعد

وجودهتحادفمدنيبلباسلثرطيبمساعدةعليهموهجمباتجاههمالحارسفركض

المثرطيقبلمنالعناصرونقلواعتقا)هم.عليهمالتغلبفينجححتى،المكانفي

شرطةمركزأقربإلىالمكانمنمرتأجرةبسيارةوالحارس

رئيسمنبتوجيهالمولادرئيسانتقلالعناصراعتقالبأمرالبلادفيعلموحين

الموسادرئيسوحملحصل.ماعلىحسينالملكإطلاعبهدفالأردنإلى،الحكومة

،المادةمشعلخالدتلقى.مشعلخالدمعالجةأجلمنالمفادةالمادةالأردنإلىمعه

ياسينالشيخعنللإفراجالسياقفيجرتالديالمفاوضاتوفي.حياتهإنقاذوتم

العناصرعنالإفراجعلىالأردنيةالسلطاتتوافق،المعتقلينمنآخروعدد

البلادإلىالعودةمنوتمكينهم

مشعل؟خاللىهومق

وكان.الأردنيةالعاصمةعمانفيلحماسالسياسيةالدائرةرئيسهومشعلخالد

خالديقودالسياسيةمهامهإلىوإفافة.مرزوقأبويشغلهكانالذيالمنصبشغلقد

تبادر،،إسرائيلوفيأوروبافيمختلفةأطرا،الأردنفيوجودهمكانمن،مشعل

التمويل.يتممكتبهوبواسطة.عملياتوتنفذوتشجع

:الأردقفيالعمليةتنفيذ

فرضت،المكانهذامنالواسعونشاطهاالأردنفيحماسقيادةوجودحقيقة

السياسةإلىالأردنفيالعمليةتنفيذقراراستندلقد.كبيرةمشكلةإسرائيلعلى

يدفإن،إسرائيلفيآمنةلجوء()مدينةوجودمنالتأكدبعدأنهتحددالدي

.كانواأينمااليهود،ضربوامنضربأجلمنمكانكلإلىستصلإسرائيل

الحكومةاتبعتهاالديالسياسةهذهاتباعإسرائيلحكوماتكلاعتادتلقد

تقترحذلكمع.السياسةهذهاعتباراتلانتقادمجالأيتجدلملذلك،الراهنة

.تنفيذهوطرقأطروتحديدالموضوعببحثالحكومةتقومأناللجنة
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التالية:الفرضياتقاعدةعلىتمالأردنفيالعمليةتنفيذإن

منعليهاإسرائيل(أصابع)بمماتتركعدمتضمنأنيجبالعمليةتنفيذطرق

إسرائيل.ضدالاتهامأصبعتوجيه،العمليةنجحتإذاأحديستطيعلاأنأجل

تفشلأنوإمكانية(.هادئة)عمليةعنالحديثيدورالاستخباراترجالوبلغة

بالحسبانتؤخذلمالإمكانيةهذهعنالناجمةوالتخطيطيةالتنفيذيةوالآثار،العملية

الموسادفيالعمليةعلىصادقواوالذينالمخططينقبلمن

الأساسحجريعتبرانوتعزيزهاوإسرائيلالأردنبينالسلميةالعلاقاتأنوبما

بينالعلاقاتبنيةيمسلنالأمرفإن،ماخللوقعلووحتىالإسرائيليةللسياسة

بالنسبةكانت،خللوقوعفرصأنالصددهذافيويؤكد،والأردنإسرائيل

السلاماتفاقأعقابفيتطورتالزيالعلاقاتكانتولما.جذاضئيلة،للمخططين

تنفيذأنالجميعاعتقدفقد،السريةالأجهزةنظرفيعاليةقيمةذاتالأردنمع

.الأردنفيا!!اشميبالنظامأوبالملكيمسلن"هادئة"بصورةالعملية

ومعظمالاستخباراتأجهزةقادةكلالأساسيةالفرضياتهذهعلىوافقوقد

تنفيذموعدحولالرأيفييتفقوالمأنهمرغم،اللجنةأمامظهرواالذينالشهود

مبرراتهواحدولكل.العملية

النتائح

تنظيمية4نتانح-أ

معتفاعلتالأردنفيالعمليةفشلإلىالأمرنهايةفيأدتأسبابعدةثمة

والمصادقينبالمخططينألمفكرياجموذاكانالأساسيالسببولكن.البعضبعفها

يضمنعملوأسلوبقتاليةوسيلةلديهمتتوافرأنهاعتقدواالذين،للعمليةوالمنفذين

لأننظراضجةيثيرلاالسلاحأنأيتقريبا.المخاطرمنالخاليةا!ادئة""العملية

العملية.بعدللعيانتظهرلاا!هدفلإصابةالفوريةالنتيجة
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أحد،بهايشعرأندونتنفيذهايمكنالمقترحةالعمليةأنأيفئاالجميعاعتقد

تؤديأنمنخوفولا.العمليةهذهمثلتنفيذتمبأنهأحدبالعلىيخطرولن

التوصلإلى،المسدسعنمثلأتختلفالمنفذ،والدييحملهاالتي،القاتلةالمادةهذه

الاتهامأصبعتوجيهيمكنلاوبذلك،جسديةتصفيةعمليةبوجوداعتقادإلى

إسرائيل.باتجاه

ائعملية،فشلإمكانيةبالحسبانتقريباتأخذلما!!ادئة"."!العمليةنظريةإن

لمللعمليةوالاستعدادات،والخطط،التخطيطإن.ضجيجإلىتتحولوأنما،لسبب

لمالحكومةرئيسأمامالخطةعرضبعدوحتى.الافتراضهذالمثلكافياوزناتعط

هذاعلىالخطةإعداديحظركانالبدايةفمنذ.أمامهالاحتمالهذابحثيتم

.ضارةبصورةالحكومةرئيسأمامطرحهابالإمكانيكنلموبالتاليالنحو،

اعتقدتالموساد.فيوتنظيميةبنيويةأخطاءعدةأماماللجنةوقفتعملهاأثناء

عملألاليبوتبذبالخاطئةالنظريةهذهإيجادفيساهمتالأخطاءهذهأناللجنة

وناقصة.خاطئةوخطواتإجراءاتإلىأدت

ثمةأنورأت،الكاملالتقريرفيبإسهابالأخطاءهذهإلىاللجنةأشارتلقد

الاستخباراتية،الأجهزةبينالتنسيقطرقإلىقدمتهالذيالتقريرفيللتطرقضرورة

بإجراءاللجنةأوصتالمجالهذافيوحتى.الأجهزةرؤساءلجنةعلملطرقخاصة

.تعديلاتعدة

نتيجةإلىووصلت،القوميالأمنمجلسإقامةموفوعأيفئااللجنةدرستكما

القائمة.المعطياتظلفيالمؤسسةهذهمثلإقامةإمكانيةفيكبيرشكثمةبأنه

بإقامتها.اللجنةتوصلمالشكهذاوبسبب

ماكلفي،الحكومةمكتبفيالاستشاريالمبنىفيرأيهاأيقتااللجنةسجلت

الاستخباراتية.الموادبمعالجةيتعلق
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شؤونفيالحكومةلرئيسخاصمساعدتعيينيتمبأناللجنةأوصتوقدهذا

وهذا.مشابهةرتبةأوالجيثىفياللواءتقابلعاليةبرتبة،والاستخباراتالأمن

المعلوماتكلويعززسيركز،الاستخباريةالشؤونفيخبيزايكونالذي،المساعد

الأذنبمثابةويكون،الاستخباريالمجالفيالحكومةرئيسمكتبإلىتتدفقالتي

لجنةفيدائمةبصورةويشارك،الاستخباريةالأجهزةتجاهالحكومةلرئيسوالفم

هذافيالأياسيةللقضاياالحكومةرئيسنظرويلفت،السريةالأجهزةرؤساء

كلمعبنفسهيتعاطىأنالحكومةرئيسمننتوقعأنالمعقولمنوليس.المجال

نأفينيةهناكليسإذ.مكتبهإلىتصلالديالاستخباراتمجالفيا)هائلةالمواد

يستبدلأو،المخابراتوأجهزةالحكومةرئيسبينفاصلأالمساعدهذايشكل

والجيثى.الحكومةرئيسبينبالصلةيقومالذيالحكومةلرئيسالعسكريالسكرتير

مكتبوبينالعسكريالسكرتيرمكتببينازدواجيةخلقعدمأجلومن

مكتبفيالاثف.نيعملأناقترح،والاستخباراتالأمنلشؤونالمقترحالمستشار

بالآخر.مرتبطاالواحديكونالعسكريةلرتبهمووفقاواحد،

يثمخصية:نقانح-ب

بأنإقناعناالعناصر،وحدةعنالمسئولالقسمورئيسالموسادرئيسحاوللقد

أخطاءوأن،سليمةكلهاكانتالعمليةسبقتالديوالاستعداداتوالخططتصرفهما

لمالعنامربأنالقولنرددلم.الفشلهذافيتسببتالديهيالعمليةأثناءالعناصر

للعنامر.الفشلمسؤوليةتحميليجبلاأنهلنايبدوولكنالحاد:،أثناءيخطئوا

أخطاءبسببقليلةغيربصورةوقعتالعمليةأئثاءالعناصرأخطاءفإنرأينا،حسب

.والتدريباتوالخططوالتخطيط،الرأيفي

المسئولالقسمرئيسو.خ"الموسادرئيسمسؤوليةأنوجدناالأمورهذهكلفي

جذاكبيرةالعناصروحدةعن
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الديالأوساطكانتللفشلالرئيسيةالأسباببأنالرأيلديناتبلورأنوبعد

القسمورئيسالموسادلرئيسنتائجنانقدمأنالصوابمنرأينا،أعلاهذكرناها

ارتكباأنهعانعتقدالديالقضاياهيمااهمانوضحوأن،المقاتلينوحدةعنالمسئول

القضايا.هذهمنموقفهمامنهماوطلبنانتائجنامنسيتضررانولذلكبشأنهاأخطاء

عرضناهاالديالقضاياإلىمختصرةبصورةوتطرقخطيامنهماواحدكلعلينارد

وستذكر،بإسهابالتقريرفينشرتمثلما،الشخميةالنتائجإلىتوصلنالقد.أمامه

.أعلاهالمذكورينمنواحدكلردودبالحسبانأخذناأنبعد،هنا

علىبالموافقةالمرتبطينالأطرافمنواحدكلحولحلأرأينايليماوفي

التخطيط:

العكومة:رئيسبراءة

عمليةعنالمباشرالمسئوللكونهخاصةالموضوعهذافيالحكومةرئيسأداءدرسنا

،الإمكانبقدرمنحازةغيرعملمقاييسلأنفسنانحددأنحاولناوبذلكالمولاد.

خططعلىوصادقدرسحين،اتخذهاالديالإجراءاتنحللأننستطيعبموجبها

الحاليالحكومةرئيسطريقةمقارنةحاولنامساعدةوكوسيلةممثعل.خالداغتيال

لابقة.حكوماترؤياءقبلمنمماثلةحالاتفياستخدمتالديالطرقمع

لأنفسنا،وضعناهاالديالمقاييسمعالحكومةرئيصمعالجةطريقةإجراءوبعد

درسلقد.معقولةبصورةالحالةهذهعالجالحكومةرئيسبأناستنتاجإلىتوصلنا

محاضرخلالومننتوقعها.زاويةكلمنأمامهعرضتالدببالخططوفكر

بنيامينالحكومةرئيسبأنقناعةإلىتوصلناالحكومةرئيسمكتبفيالجلسات

اقتنعنالقد.حكومةرئيسأيمننتوقعهالذيبالقدرالخططبتفاصيلاهتمنتنياهو

أجهزةرؤساءكلمعالعمليةتنسيقيتمأنوطلبكررالحكومةرئيسأن

الحكومةرئيسمكتبفيأنهلناواتضحبها.الجميعيعلمبحيث،الاستخبارات

وتنفيذها.العمليةعلىالممادقةتمتأنإلىنقاشاتعدةجرت
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مشعلضدالعمليةموضوعفيالحكومةرئيسأداءكانإذاماأنفسناسألنالقد

محاضرطالعناذلكأجلومن.مشابهةظروففيسابقينحكومةرؤساءعنيختلف

حكومةرؤساءإفاداتسمعناوكذلك،الماضيفيمشابهةعملياتعلىمصادقة

لمبطريقةالحالةهذهفيتصرفالحكومةرئيسبأناستنتاجإلىوتوصلنا.سابقين

السابق.فيمماثلةحالاتفيالمألوفةالأعرافتتجاوز

ضغطامارسقدالحكومةرئيسكانإذامابشأنسؤالأأيفتااللجنةدرستلقد

لأعمالفوريارذايكونأنأجلمنثمن(وبأي)بسرعةالعمليةتنفيذأجلمنما

استنتاجإلىتوصلنالقد.القدسفييهودابنوشارعيهودامحنيةسوقفيالإرهاب

.المجالهذافيالحكومةرئيسجانبمنمعقولغيرضغطأييمارسلمبأنه

عنكمسؤولالحكومةرئيستصرففيخللبوجوددليلأينجدلم،لذلك

الإداريةالمسؤوليةمسألةفيالدخولالصوابمنترلمواللجنة.الشاباكنشاطات

نأقررتتحقيقلجانالموضوعهذافيسبقتنالقدالفثل.)هذاالحكومةلرئيس

بل،حقائقتقصيلجنةأوتحقيقلجنةاختصاصضمنيقعلاالمسؤوليةموضوع

منماخللثمةأنهذاقولنايعذيولا،ممثليهمعالناخبعلاقةمجالفييقع

الحكومةرئيستصرففيالسياسيةالزاوية

المعطوبةوخطتهالموسادرنيس

وكان.ونصفسنةنحوقبلالموسادرئيسمنصبفي)1(ياتومدانيتعيينتملقد

فيلواءبرتبةالحكومةلرئيسالعسكريالسكرتيرهوتعيينهقبللهمنصبآخر

رئيسالتزاممدىمسألةإلىياتومدانيتطرقاللجنةأماموبحضوره.الجيثى

تنفيذها.علىالتمديقعندالموسادعملياتخططتفاميلعلىبالاطلاعالموساد

الملكسالهمعل،لإنقاذاللازمالعلاجوتقدمحينللصلكللاعذارعمالىإلىياترمدافيذهبعندما)1(

فيجندىمجرد)أنا:ياتومأحمابه.فثلهحالفيلاقدالئبالحراتبعلمهرغممثعلبتصفيةقرارهعن

.(.بهأتومماتجاهعواطفىعنالنظربغضالأوامراطيعأنوعليبلادى..خدمة
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فيشكأدنىلديناليسولكن،عامةبصورةالمسألةهذهعلىنردأننشألم

رئيسعلىيجبوكان،النوعهذامنعملخطةعلىالمصادقةقبلأنهحقيقة

تفاصيلها.يفحصأنالموساد

والمصادقةللعمليةمعالجتهطريقةفيأخطأالمولادرئيسأنتعتقدفاللجنةلذلك

دون،هادئةكعمليةالعمليةهذهمعالتعاولالصوابمنيكنلمأنهحيثعليها،

".للضجةمثيرة"عمليةإلىالعمليةتحولحالةفيمناسبةمسائلاتخاذ

نقاشلإنشاء،الكافيالوقتيمتلككانالمولادرئيسأن،أيضااللجنةتعتقد

كانهذاأنالمعروففمنالتنفيذ.قبلالمخابراتأجهزةرؤساءحتنظيقاأكثرآخر

قبلمنعلمواالمخابراتأجهزةقادةأناللجنةاعتقدتذلكمع.يتمأنيجب

مشعل.ضدالعمليةتنفيذإمكانيةبشأنالمويمادرئيس

العسكرية،-الميدانيةالعملياتمجالفيوخبيرضليعرجلهوالموسادرئيس

الديالكثيرةالأخطاءعلىيقفأنالخططعلىالمصادقةقبلمنهنتوقعأنويمكن

ناقصةخطةعلىيصادقلاوأنتعديلهاعلىيعملوأنفحصنا،أثناءلناتكثفت

الحكومةلرئيسيوفأنالموسادلرئيسالأجدرمنكانلذلك.معطوبةوخطط

التنفيذيالمجالفيالخطةبتنفيذمرتبطةكانتال!يالآثارتفصيلأأكثربصورة

والسياسي.

اللجفة4أعضاءأغلبيةموقف

بهكلفناماكلبدقةدرسنا،الحقائقتقصيلجنةفيدورنابحكمأنهأعتقد

فيهاأخطأأنهنعتقدالديالقضاياإلىوأثرنا،الموسادرئيس،ياتومدانيبشأن

الخطة.هذهأسبابوعددنا

الشخصي،المجالفيالحكومةأمامبتوصيةالتقدمالمنابمنأنهنجدلملذلك

معهالتعاملنستطيعلكيالحكومةلقرارالموضوعهذاتركيجبأنهنعتقدلكوننا

التقرير.فيالواردةوالتوصياتالحقائقتدرسأنبعد
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الأقلية:موقف

الديالمادةإلىاستناذا،اللجنةإليهاتوصلتالديالنتافياستخلاصتمحين

فيالعمليةبفشلالموسادرئيسمسؤوليةومدىبدوريتعلقماكلفيعليهااطلعت

ذلكمنوالأكثر،شخصيةتوصياتتقديمعننمتنعأنالصحيحمنفإنه،الأردن

منصبهأداء)1(ياتومدانييواصللابأننومىأعلاهجاءماضوءوعلى.حسب

اللموسادكرئيس

عنه،الاستفناءإلىأدىمماالموسادرئيسأدانقدشحنوبرلجنةتقريركانوإذا

علىشهرةوأكثرها،الفاشلةالمولادعملياتأقذربالأردنمشعلففيحةمثلتفقد

الإرهابية،الصهيونيةالدولةتاريخفىسوداءنقطةآثارهاوبقيت.الدولىالمستوى

دونالملأعلىتوضحتالتىالأكذوبةتلك.رجالهوكفاءةالموسادجهازعملوفى

!!..شروحأو..تفنيد

هاليفي.إبرامامبعدهمنالمنمبوتولىاشقالتهالوسادرنصقدمالتقريرهذاعلىبناة()1
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جبشيتمناسبة

إلىعبيدالكريمعبدالثيخاختطافعمليةبعدالثهورتلوال!ثهورتعاقبت

فيلثاركالذيالحلاقالبديععبدأحمدالموساد-جاسوسيزالوما..إسرائيل

وتراوده..بمجامعهتعصفرعبسحاباتعليهتسيطرخائفا..يرتجفالعملية

الذي..المشوشالخائريشبهماإلىفتحيله..ويقظتهنومهفيرحمةبلاا!مواجس

أشباحمنهرنجانفسهعلىينغلقأنآئرلذلكاتساعها.علىالدنيابهضاقت

أنوثتهاقطوفمنحتهكلماالهي،الياسينحنانزوجتهبأحضانمتشبثا..الموت

منللانعتاقمتعةبعدهامامتعةذلكفيووجدالمحرولم..الجائعنهمفيعليهاأقبل

.أفكارهوشياطينخوفهأغلال

المهلكة،معاناتهعليهتشفقالجاسوسيةعالمإلىجرجرتهالديحنانكانت

كطفلتحتويهبينما..مسامعهعلىدوماترددكانتوالعطفالحبكلماتوبأرق

منممطخبةثائرةتعودماسرعانالتيارتجاجاتهمنقليلأفئسئن..حنانفيوليد

جديد.

استقرالذيالحلاقأحمدكانوالانتظار،الترقبهلعفيطويلينعامينوبعد

القه.حزبأمنأجهزةفيالشكدائرةعنبعيدبأنهمعتقذاتماقا..هدأقدبالناقورة

الذينعبيدالمثيخرفاقلأنذلك..المؤامرةثبهةعنبهتنأىكانتالمعطياتفكل

(..الخطةترتيباتمنذلك)وكانبيروتفيالاختطافليلةرأوه،يعرفونهكانوا

وتذليلمساعدتهمعلىوقام..معهمفتعاونالمدةتلكخلالإليهالتجأواماوكثيؤا

اكتث!فماإذالهسيحسبذلكبأنظئا..الجنوبفيلرجا)!مالصعوباتبعض

مستقبلأ.أمره

لأيامالناقورةفيمتجرهبمخزنالحزبعناصرمنثلاثةالحلاقخبأفقد

،الحدوديالشريطمنبالقربحرجةأماكنإلىقنابلعدةايمالمن..وتمكنطويلة

..التغلغلمنمكنهمماالقه.حزبلدىبذلكشأنهفارتفع،مميتةمخاطرفى

اجذاا!امةاالأسرارمنالعديدعلىوالاطلاع
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عباسالسيداللهحزبعامأمينأنالحلاقأحمدعلم2991فبرايرأوائلوفي

حرب)1(راغبالشيخاستشهادبذكرىالكبيرالاحتفاليحضرسوف..الموسوي

رينيهقائدهلمقابلةفأسرعفبراير..17يومالجنوبيةجبشيتبقريةسيقامالذي

خليةإلىأبيبتلفيالموسادمبنىتحولساعاتوبعدبالخبر..إليهوأسرالبياضي

عدةمدىعلىووضعوا..الاغتيالاتوخبراءالاستخباراتأجهزةبقادةتضجنحل

جبشيتمناسبةحضوره!همتأكدماإذاالعامالأميناغتيالخطةأيام

،لبنانشيعةعندمؤثرحماسيمعنويوقعالجنوبية)جبشيت(قريةتحمل

الدلالاتمنالكثيرالقريةتحملحيثالخحوص.وجهعلىالقهحزبرجالولدى

شرارتهانطلاقمنذالحزبمسيغغطتوالدي،تجاهلهايمكنلاالديالجهادية

الأولى.

المثهيد،قادتهأحدلاكتيالالأولىالسنويةالذكرىفي8591فبراير16ففي

إبراهيم،آنذاكللحزبالرسميالناطقتولى،نجبشيتقريةإمام،حربراغب

تحتوكانت،بيروتفيالجنوبيةالضاحيةمنللحزبالأولىالوثيقةإعلان،الأمين

تعريفاالوثيقةتضمنت..(.والعالملبنانفيالمستضعفينإلىمفتوحة)رسالة:عنوان

الداخلياللبنانيالمستوىعلىسواء،السياسيةالشئونمختلفإلىونظرتهبالحزب

الحزبيعتمدهاالديالفكريةالأسسجانبإلى،والدوليالإقليميالمستويينعلىأو

معها.تعاطيهفي

استندالديالخلفيةشكلت،الأولىجبشيتمناسبةفيجاءتالدي،الوثيقةهذه

وضعتعندما،الماضيالقرنمنالتسعينياتمطلعحتىبعد،فيعا،الحزبإليها

التنفيذ.موضع9891عامالطائفاتفاقالدولة

8291عامللبنانالإسرائيليالجيثىاجتياحأثناء.لبنانجنوبفيجبثيتقر!ةإمامحربراكبالثيغ)1(

تنتهيجمعةكلعلاةفيخطبتهكانتبل،حربالثيخي!كتلمذلكوبرغم.الاحتلالتحتالقريةوقعت

اعتقالهإلىالإكرائيليةالقواترفعسا،حدودهإلىالمهيونيالعدوبانمحابتهتفحاشدةجماهمريةبمظامرة

للمملمرائعةمورةوظل،التهد*اتيخافيكنلملكنه.الحمالمجةخطبهفيالجماميركيربألاعلمهوالتنبط

فيبالفعلاضثهدأنإلى،الصرحالتهديدطابعتأخذبدأتالتيالمتكررةالاعتقالاتيخثىولايجاهدالذي

الإ-ا!يليةالقواتتململمححفاوقانذا،للتريةإماناعبمدالكر3عبدالئيخمكانهوتولى،8491فبراير16

.9891!وليو31فيالمحتلةفل!طينإلىاختطافهتمأنإلىالصكريةعملماتهمن
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إثر،متصلةأشهرلعدةالإسرائيليالاحتلالنيرتحتجبشيتقريةوقعت

المقاومة،لكوادرأمنيةملفاتعملذلكنتيجةمنوكان.8291عاملبناناجتياح

التاليوالإمامبعد،فيمااغتيلالذيحربالشيخالقريةإمامرأسهمعلىكانحيث

المحتلة.الفلسطينيةالأراضيإلىاختطفالذيعبيدمحمدالكريمعبدالشيخله

إسرائيلاستغلت،اللهحزبقيامالأولىحربراغباستثهادذكرىفيأعلنوكما

عملياتهاإحدىتنفيذعلىالإقدامفيأيقتاحربلراغبالثامنةالذكرىمناسبة

الإرهابية.الإجرامية

الشرقيةالجبالسلسلةفي،لمجث()النإيقريةابن،الموسويعباسالشيخكان

تعليمهأكملثمالقريةفيالأوليتعليمهتلقى،ورعدينرجل،وبعلبكسوريابينما

رجالمعوثيقةبعلاقاتارتبطحيثوإيرانالنجفإلىوسافر،بيروتفيالجامعي

البلدين.فيالدين

السبعينياتمنتصف)أمل(حركةتأسيسفيبرينبيهمعالموسوياشترك

الوطذي،الإنقاذهيئةإلىبريانضمبعدمالكن.للبنانالإسرائيليالاجتياحلمواجهة

معوبالاشتراك)أمل(.عنالموسويانشق،الجميلوبمثيرجنبلاطوليدضمتالدي

الشيخإلىإضافة،زحلةمنبالقربإيلا()النإيقريةابن،الأمينايراهيم،البقاعي

اللهحزبولادةحدثت،نصراللهوحسن،يزبكمحمدوالشيخ،الطفيليصبحي

ولدقدالحزبأنبخافيليس،لكن8591.فبراير16فيرسمياأعلنتالدب

عمليةأولونفذ،للبنانالإسرائيليالاجتياحعند8291عاممنتصفبالأصل

بعدفيماعليهأطلقالذي،8291نوفمبر11فيقميرا)أحمدبواسطةاششهادية

الاستشهاديين()أمير:لقب

:أحمد)1(شدوفعتالدكتوريقول

الجميل،الفقيرالريفيمنزلهفيقصيرأحمدالش!هيدبوالدالتقيتعندما

لألته:،صور(قضاء،)معروببقرية

.9991سبتمبرالعربيالغدمجلة)1(
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كانوأنه،المقاومةأو،اللهحزبإلىينتميأحمدالشهيدبأنتعلمكنتهل-

قتيلبيقما003العدورجالمنأسقط)الذيالمبنىهذافينفسهسيفجر

.؟(.جذا.بعيذااللبنانيالجنوبإلىالتقهقرعلىوأجبرهم،وجريح

المتوافح:البسيطالريفيوهومبتسقاأجابذي

منسنواتثلاثبعدإلاشهيذاارتفعقدابذبأنأعرفلمأنذبتعلمهل-

؟..استشهاده

سألته:

..؟-كيف

بذب:جاأ

عامإلاتشكيلهعنيعلنلمإذ(.الله)حزباسمهتنظيمهناكيكنلم-

ابذيأنليبلغنيمنهمجاءبمنفوجئتقعيربوقتالإعلانوبعد8591.

الديالاستمثهاديةعمليتهعنلناوحكواشهدائنا.أولهوأحمدالشهيد

بهاتشرفالذيهوابنناأننعرفنكنولممنزلنافيهنادويهاسمعنا

.صوو(مدينةفيالإسرائيليالجيمث!قيادةمقر)نسف

الجنوبيةالضاحيةوفيالقرىفيوالأصدقاءالمعارفبينعنهنبحثكنالقد-

وأعظم،أكرمهومنعندأنهنعلمنكنولم.سنواتثلاثطيلة،ببيروت

،والمعاناةالحزنمنسنواتثلاثوالشهداء.والصديقينالنبيينبجوار

بالخبر.علمناحينوسعادة

(.أبنائهمنآخرشهيذاقدم،أيغتاالأبهذاأن،نعلمحينلنا)ومفاجأة

المقاومةنفذتهااستثهاديةعمليةأول،ورفاقهالموسويعباسالشيخأعلنلقد

قصيرأحمدالاستشهاديأقدمحين،8291نوفمبر11بتاريخلبنانفيالإسلامية

مادةمنكيلوجرامبخمسمائةمزوذاصور،فيالعسكريالحاكممبنىاقتحامعلى

السواتربينالمرورمنالشابللفدائيتمكنحيث،بسيارتهالانفجارثديدة+.ل!.+
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الإعاقاتشتىوتجاوزاقتحامثمصور،فيالعسكريالحاكممقرلمدخلالترابية

بكلوانطلقالمبنىتلفالديالشائكةالأسلاكجرأنهحتى،الحديديةوالموانع

وأجهزكاملأ،تدميزافدمرهوفجرهبهفاصطدمالمبنىجدارإلىوصلحتى،قوته

مائتين.منأكثرعددهموالبالغبداخلهمنعلى

العدوضداستشهاديةعمليةأولعن،لبنانفىمدةبعدأعلنماهذاكان

القهلحزبينتمىفدائىشابنفذها،الإسرائيلى

مناسبةعنالأكيدةالمعلوماتتوافرتفعندما،المولوىعباسالسيدعنأما

ساعاتأربعمداروعلى..الجنوبفي405الوحدةإلىالحلاقاستدعى،جبشيت

،والاغتيالالتخطيطبعملياتالمختصينالموسادلحدوأنطوانضبا!كباربهاجتمع

أساسها.عميلهمسيكونالديالموسوياكتيالخطةوضعأجلمنوذلك

بواسطة..جبشيتمنبالموسادالحلاقيتصلأنفيالمرسومةالخطةتلخصت

منالعامالأمينسيارةواصفا.مباشرةالصناعيالقمربوالطةيعملمطوردقيقجهاز

انفضاضبعدستسلكهالذيالطريقكذلك،الموكبفيوترتيبهاواللونالنوعحيث

المناسبة.

لكنها(اللاسلكياستخدام)عملية..الإسرائيليينلدىسهلةتبدوالعمليةكانت

رسالتهبثمنسيتمكنكيفإذالمعوبة..فيغايةالموصادلعميلبالنسبةكانت

منأكبركانتالمسألة؟الحزبأمنجهازوعيونالحاشدةالجموعبينالقصيرة

عميلهمبأمنيهتمونلايبدوماعلىكانواالذينالمولادرجاللكن..وقدراتهمواهبه

لتساؤلاته.حلأأوجدوا،الشخصي

ملكاروأ

..التجسسيالعملحظيرةإلىجديدمنللعودةمحموقاالحلاقأحمدسعيكان

ذإ.يديهبينالموساددولاراتأثناءهماشحتالنشاطمزاولةعنعامينتوقفبعد

والأخبالأ..)التقاريرمكافآتإلىإفافةمجز.شهريراتبعلىمنهايتحصلكان
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إلىأدىمما..العملعنلانقطاعهازوجتهومكافآتحوافزدخلأيغتاتوقفكما

الحرامالمالعلىكليةواعتمادهالثديد،لإلرافهوتجارتهالمعيشيةظروفهاختلال

عنه.منعالذي

لمبعدوهو..الاقتصاديةأزمتهمنهرباالتجسسيالنشاطإلىصاغزاعاد..لذلك

وتتركهم..بسهولةعنهمتتخلىثمعملاءهاتستنزفالإسرائيليةالمخابراتأنيدرك

.والنسيانوالضياعالتجاهليواجهون،الفشلأوبالنجاحسواء،مهامهمانتهاءبعد

لإسرائيلقدموالعملاءالأمثلةعشرات..والجاسوسيةالمخابراتملفاتفيوهناك

لكنازدراء)1(..فيلسانها!هموأخرجتتجاهلتهمثمبها..تحلملمخدمات

عنهستسفرلماوعيبلايساقونأنهميبدوالبتنر،منمختلفةعجينةوهم،الخونة

المصير.وسوء..النهاية

الجنوبية،جبشيتقريةإلىبسيارتهالحلاقتوجه2991فبراير17وفي

)ها..أخرىمكافأةفيطمقا،الأولشهرهافيحاملأكانتالتيزوجتهوماحبته

..الخسةرحلةرافقهماالذيونصفالعامينذو)داني(ولابنهما

نأفيالحلاقواستأذن..بحفاوةاللهحزبرجالبهمرحب،جبشيتوفي

القريةمشارفعندبسيارتهيقفبحيث..الموسويعباسالزعيمحراسأحديكون

الذينالجنوبييناصعملاءأحدتسللمن،ادعىحسبما،خوفاالوافدينلمراقبة

كلبتأمينمنوطالأمنجهازأنلهوأكدوالحماسهفابتهجوا..ملامحهميعرف

الطرقمفترقعلىيقعقريبمكانمنفاتخذ..لحالهتركوهإصرارهوأمامشيء..

إلىجلستبينمابسهولةسيارتهوتمييز..القادمالفيفرؤيةمنهيستطيعموقغا

الموصادتجاملمدىمنالقارئكأكد،بيجعن(فأعتقهاالماداتأعدمها..موص)انثراح:كتابنافي()1

المطاعمفيالأطباقتغملشولةوتعملوالفقر،الجو3تواجهإصانيلفيموصانمثراحتركتعندما،لعملائها

لكنمصر..إلىبالعودةيفكرانوالآخرين،إيرانيلمنأحدهممربفقد،الثلاثةأولادماأما.تععضلكي

ذلك،تحقيقدونتحولالمحيطةالظروف

))..لبنان&اللهحزبعاكلام!اغتيالى182

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصغيرتداعب-اللهحزبلنساءالمفضلالزي-)التث!ادورلمبالياسينحنانجواره

حواهم..منالحركةوتراقب..بلعبهتلهىالذي

خبأهالذياللاسلكيجهازسحب..مرتعشةوبيدمليا..ساعتهإلىالحلاقنظر

أطرافه،وارتعاشالشديدارتباكهحنانلاحظتولما.تشغيلهفيوشرع..مقعدهأسفل

جبينهجففتثمالمرتعشى..كفهبيدهاومسحت..يرامماعلىشيءكلبأنطمأنته

با!هلعالمنلفالحذريحدوهقليلافاطمأن..الصقيعبرغمالعرقمنهتفصدالذي

عملهذلكمنبالرغمووامل

علىبساعتيقعليهالمتفقالموعدقبلمفتوخاأبيبتلفيالاستقبالجهازكان

تنتظرمختلفةقياداتهناككانت..بإسرائيلجذاحساسةمواقععدةوفي..الأقل

.الإشارةتلك

مازاالقريةإلىالعامالأمينموكبوصل..الساعةونمفساعةمنأقلوفي

..الحالوفي.بالفرحوجوههمفتهللتأبيبتلفيالإشارةوتلقوابالجاسوسين..

الساعةثلثيوبعد..والإرهابالقتلفيرغبةالإسرائيليةالتدميريةالآلةتحركت

خطبتهالعامالأمينأنهى

والمحاذيرالأوامرالحلاقخالف،القريةيغادرالموسويعباسالشيخكانوبينما

الثانية:رسالتهوبثالجهازهوائىسحبعندما،الأمنية

..(البقاعطريقيسلكون)إنهم

بسيارةاللهحزبأمنجهازاستعانةاحتمالاتمنمخاوفهناككانتفقد

يستطيعبمكانفوزاالجهازلدفنالحلاقاستعد،ذلكوعلى(..اللاسلكي)التتبع

بعد.فيماعليهالاستدلال

يبدوبشكلأرزشجرةقربإلىطفلهامصطحبةالجهازتدفنحنانكانتوبينما

اللبنانيونعليهايطلقطيار..بدونإسرائيليةطائرةحلقت،حاجتهيقفيأنهمنه

ساخنةبؤرتجذبهاالديحرارياالموجهةالصواريخوبواسطة(.كامل)أماسم
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معالحالفيواشمثهد..بهانفجرتالديالعامالأمينسيارةقصفأمكن..وضوئية

..رفاقهمنخعسة

لزوجها:حنانقالتالعودةطريقوفي

1..؟(المتفحمةالجثثمثهدأماموبكيتصرختعندماحقامقنعةكنت)هل

:الحلاقأجابها

!!.سخيةمكافأةعلىسنتحصل
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فغئيةمحما)اكتيالالةهطاه

!إ..نبيرهفي

اإللليأنيليةاالعلللثرلة"لللتطبالاننيس!5!فه

أعتي9يفوالثلللدهـ!..التططيطفي))ا!يةبأئه

فيالثرلقةالثلللثريةا!هـلا)يميانمب!ت!ر!وامبأ

فيإلللرانيلحاالجيللقأطابفطر!زهـثا،زه..العالم

فىاكلليلأال!ربىمحليأجبره5..بال!لةلبنابى

عمليلألهاتقا،يغيةمثطربة..أطلأا)كلقحاه)5

الللثرلللة..(.

الأياللهثزبى)بفغلتة..محما)الرالفاإنه

!إ..لاكتيالهلالانالاهملىييلأإللليائيلأنفقتأ
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)11(..مننيةعماد

لذلك..وا!هلعالخوفمراروأذاقتهاإسرائيلأمنأزقتالديالأسماءأشهرمن

دونلاصطيادهالملايينوأنفقت..طلبهفيالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةجدت

خارق..إسرائيلضدعملياتهفيكالألدوحشي..كالثعلبماكرفالرجل..جدوى

مجتمعة.الموصادعقولأذهلتالديللدرجةوالتخفيالتخطيطفيالذكاء

رئيسوصفهالذي،مغنيةعماد،الفهحزبفيالأمنجهازرئيسإنه

التخطيطفي)داهيةبأنه،ملكاعاموس)أمان(،الإسرائيليةالعسكريةالاستخبارات

وذ..العالمفيالعريقةالعسكريةالأكاديمياتمنتخرجوامنأعتىيفوق..العسكري

إلىليلاا)هربعلىوأجبره..إهلعبالبنانفيالإسرائيليالجيشأصابفطريذكاء

!!..(..الثرسةعملياتهاتقاءبغية..المكهربةالأسوارخلفحدودهداخل

لتخفيهنظرااختطافهالمستحيلمنكان..إسرائيلفيالمطلوبيقأهمأحدولأنه

وأخطواتهتتبععلىبيروتفيالموسادعملاءقدرةوعدم،العاليالأمذيوحسهالدائم

بواسطةباغتيالهالحلاقأحمدالعميلكلفلذلك..تحركاتهومواعيدإقامتهأماكن

حسنعليبهاغتيلالذيالأسلوببذاتالموسادضباطأحدأعدها..مفخخةسيارة

جهاززرعلىالضغطالحلاقمهمةوكانتأيقنا..ببيروت9791عامسلامة

أنباءترددتوالذيعماد..شقيقمغنيةفؤاديعرفلأنهنظزا..)1(بعدعنالتفجير

تحملأخرىسيارةحراسةفيوهناكهنابهمتنقلأشقيقهسيارةيقودبأنهتفيد

مسلحة.كوادر

قصةعلىنتعرفأنأولأعليناالتفجير،عمليةلتفاصيلنتعرضقبلمالكن..

لنستشف،الإسرائيليةالاستخباراتيةوالأجهزةمغنيةعمادبيقالسريةالحروب

كالشبحبداالذيالجريء،اللبنانيالقائدمنللتخلصإسرائيلودوافعأسبابمنها

للهلعوالمثيرالمرعب

ح!نعلىاغتالتكيفلهتثرحلكىخممابهاجنالتى،تثامبرزبإيريكاالتقىإنهذلكبعدقيل)1(

.كونتر،لبالريموتسلامة
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منالعديدإفلاتفيمباشزاسببا،لبنانفيالمائعةالعقوباتقوانينكانت

أجهزةلصراعاتناشطميدانإلىبيروتوتحولبل،الإعداممنالموسادجواسيس

خوفدون،والخونةالعملاءمنجرارجيشيومبعديوقابهايتعاظم.الاشخبارات

صارمةقوانينأو..رادععقابمن

يهربفهووالاستثمار،للسياحةجاذباوميداناحراقتصادذوبلدلبنانولكون

الاستخباراتية.أوالإقليميةالصراعاتلعبةفيبنفسهالزجمن

صدرعندماوذلك،عقبعلىرأساكلهاالمعاييرانقلبت،6991عامفيلكن

.الحلاقالبديععبدأحمدالجاسوسضدوكان،بالإعدامقفائيحكمأولفجأة

المدمةإلىأقربكان،وخارجهلبنانفيخطيزاانقلائاالحادثةشكلتوقتها..

المجتمعيألفهالمجديدةسابقةكانالقضائيفالحكمالتمديق.وعدم..والذهول

الموسادعملاءمنبالعشراتالبلادخلا)!اطفحت،خلتطويلةلعقوداللبناني

.والإرهابوالتفجيراتالتجسسوشبكات،المحليين

ليغادرواتركواأو،رقيقة..هفبعقوباتأدينواأنهمإماالخونةهؤلاءجميع

.وسلامدعةفيبيروت

لإمداد-متبعهوكما-يجندلمالحلاقأحمدأن،القضيةهذهفيهناالمثير

إنما،المقاومةوحركةالفلسطينيينعنواقتصاديةعسكريةبمعلوماتالإسرائيليين

تفجيريةبعملياتوالقيامإ(..)!اللهحزب..المخيفإسرائيلبعبعلاختراقخئذ

وثكناته.تسليحهومخازنالعسكريجناحهتحركاترصدإلىإضافة..قادتهضد

،الوحيدةشريكتهكانت-الياسينحنان-المثابةزوجتهأن،إثارةوالأكثر

ولذائذه،الحببطيمثىمدفوعة،والتخريديالتجم!سينشاطهفيالأيمنوساعده

البحر.خلا!مامنترىبيروتأحياءبأرقىشقةامتلاكفيورغبتها

وقصة،وإسرائيلاللهحزببينالسريةالحروبتفاصيلفينغوصأنوقبل

نشأته،:اللهحزبلقصةنتطرقأنأولأعلينا،وزوجتهللحلاقالمثيرالسقوط
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الجنوبفيالإسرائيليالعدوضدالعسكرينشاطهواستفحال،وأهدافه،قادتهورموز

وبالأدمغة،،بالسلاحبينهماالشرسةالحربوتلك..أراضيهعمقوداخلاللبناني

المفادة.وبالاختراقات

)أمل(حركةنشأتوفيها،الثمانينياتمطلعفي)1(بعلبكفياللهحزبنشأ

إثر)أمل(عنالموسويوانشق،الموسويوحسينبرينبيهبزعامةالإسلامية

إيرانيةبمباركةللحزبالأولىاللبنةليؤسس،8291عامللبنانالإسرائيليالاجتياح

ذلك.بعدبلادهداخليةووزير،دمشقفيإيرانسفير،محتشميأكبرعلىتبناها

فبرايرفيالموسويعباسالعامأمينهمقتلوحتىتأشسهمنذاللهحزبوظل

القه،نمرحسنالسيدانتخبأنإلى)2(،بقاعييندينرجالقيادةتحت،2991

.للموسويخلفاعافاأميئا،الجنوبفيالبازوريةمن

وأعد،شورىومجلسسياسيمكتبله،خالصشيعيحزباللهوحزب

قوىمعسياسيةجبهاتتفترضلاال!يالمحترفةالمقاومةلممارسةجيذاإعداذا

شيعيةغيرإسلاميةحتىأو،علمانيةأخرى

كبيزاتحدياويشكلمعقدأسلوب،اللهحزبينتهجهاالديالمقاومةوأسلوب

الحزبفجنودأعدائها.معسهلةعسكريةمعاركخوضاعتادتالتن،لإسرائيل

العسكريةالعملياتوطبيعةيتناسببماأيديولوجياومعدونعالياتدريبامدربون

للجنةطلئاالقتالإلىبشوقيتدافعونحيثينفذونها،ال!ي

ثهرةوتاتي،بروتشرقشماليكيطومتزا08سافةعلىوتقعاللبنانيالبقاعمدنأثهرا،حه،محابعلبك)1(

والثانيالأولالقرنمنفيعليهاوأطلقجوبترمعبدوأممهابهاالرومانأقامهاالتيالقدعةالمعابدبمببالدينة

منيفترضكما،كابقفينيقيلممتقرآثارأيالدينةبأنقاضتوجدولا)مليوبوليس(الثسمدينةاسمللمموود

وبالمد!نة.لهالتاليةا!ملل!تينيةالمدكةآثارمنأو،الاسممنجزء!يكونالذي-الفينيقيالثسىإله-)بعل(

.أمتارأربعةوارتفاعهاوعرضهامتزا91إحداماطولويبلغالفعلىالبناءفياستخدمتحجركةكتلأكبر

الئورى،مجلسخلالمن،للحزبالجماعيةالقيادةاعتمادعلىالمؤسسونحرصالتأصيسمرحلةفي)2(

ريميكناطقأمينإبراميمال!يداسموبرز،الحزبفيثخصيةلأيالعامالأمينأوالرنيسصفةإعطاءوعدم

تعهادييهأحدبتوليالأولىللمرةسمحإذ،مهناتحولأالحزبثهد9891عاموفي،8591عامفيللحزب

القرارسلطةيزالولاكانالذي،المثورىمجلسبموافقةوقراراتهمواقفهرابطا،بالانتخاب،العامالأمينمنمب

صنتينمنهماكلمدة،ولاكينمنلأكثرالعامللأمينالتجد!دبعدمأطسيشرط،وفع،الحزبفيالأولى

ثمفقط،واحدةولايةالمنمبمذاتولىمنأولالطفطيصبحيالثمخفكان!نوات(ثلاثبعدفيما)أمبحت

!فه.ولا!ةلعكملاللهنمرحمنالمبانتخباكتيالهوبعد،المومويعباسخلفه
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علىلمقاتليهالسريعاللوجسديالدعمتوفيرعلىفائقةقدرةالقهلحزب..أيقتا

مرةكلفيالحزبإلىيتدفقونالمقاتلينمئاتوأن.إسرائيلمعالتماسخطوط

.الحدوديالشريطمعابرالإسرائيليةالقواتفيهاتتخطى

العدو؟مواجهةعلىالدفاعيةالقدرةيملكلامن،العصاباتحربفي..وعادة

عنوالابتعادالأهدافبإخفاحوذلك،الجويةأسلحتهأهميةمنيخففأنيمكنه

وأبعلبكفيسواء،فالحزب.اللهحزبفيالقوةنقا!إحدىهيوهذهالمظاهر.

وليست،الاستعراضأشكالكلعنبعيد،اللبنانيالجنوبأوبيروتضاحية

نحوالمقاتلينجنودهأفرادوعدررصدها.يمكنثكناتأوثابتةعسكريةقواعدلقواته

"إمام"إمدادمؤسسةصنيأتيهشهريادعقادولارمليونيويتلقى،مقاتلآلافثلاثة

الإيرانية.

العياةكسيرإ

ضد)1(راداريةمنظومةأحدثإسرائيلزرعت،لبنانجنوباحتلالوعند

بالرعبوأصيب،فاعليتهاففقدت،تعطيلهافيالحزبخبراءتفنن،المقاتلينتسلل

بكثافة،الناسفةالعبواتوزرعتالكمائنبعدهانثطتإذ،الإسرائيليالعدوجنود

المضادةمنظوماتها)2(بأفضلزودتهاالدي،المتحدةالولاياتإلىإسرائيلفلجأت

هيذريغافشلأفشلهاثبتلكن،الشماليةمستعمراتهالحمايةالكاتيوشالصواريخ

ايهدألاجحيمإلىإسرائيلأمنانقلبوبذلك،الأخرى

جنوداضطر،ثقيلبرعبالناجحةاللهحزبعملياتإسرائيلواجهتهكذا

منبدلأ،العسكريةلشاراتهمسوداءخلفيةوضعإلى،أمامها-جولاني-)3(النخبة

الله،حزبرجالأيديعلىقتلواالذينزملائهمعلىحداذاالخضراء،الخلفية

االموتإلىرحلةلبنانإلىالذهابأنوأيقنوا

الإصرائيلية.اع،51ثركةإنتاجمنمتطورةمنظومةوهي()1

بإنتاجها.كثيزاأمريكاتفاخرتاكيالأمريكيةأ،لا!لأالا5منظومة)2(

خاصةعملياتوحداتتفمهمالتدريباتمنعاليةبدرجةأفرادهايتعتعكوماندوزقوات:النخبةجنود)3(

.إك..وجولانيوإيجوز،،وجحفاني،ماتكاللايريت:باسمتعرف
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مستسلمين،والصديقاتالأهلإلىمسبقةوداعرسائليكتبونكانوا..لذلك

بفناللعبةوتسيير،الفجائيةوالمبادراتالمباكتةعلىالقدرةلديهمأكفاءلجنود

الدبابةوباتتالإسرائيليينلدىوالرعبالخوفنزعاتفنمت.نادرتينوخبرة

الذعربرصاصأبناءهاتقتلالإسرائيليةوالوحدة،أختهاتقصفالإسرائيلية

نفسهنتنياهوبنيامينتصريحاتفيالخوفونلمح.والارتباك

!..بنا(اللهحزبلحاقبعدمفمماتانريدلكننا..لبناننتركأن)نريد-

العربوصفالذي،ايتانرافيالوزيرزوجة،ماريسونجوفرةوتصرخ

بالصراصير:

لنا(.بالنسبةجحيقاباتفلبنان،الفهحزبمهادنةعلىالحكومةالتعمل-

رابين،إسحقالأسبقالوزراءرئيسمساعديمنوكانهابر،إيتانوينفعل

قائلا:

حررناالذيننحن..؟الذريةالقنابلنملكونحنحللديناليمسالماذا-

قادةوقتلنا،)2(المصريينأنوفتحتمنالراداروأخذناعنتيإب)1(،فيالرهائن

نساء)3((!ثيابفيبجنودأسزتهمعلىالفلسطينيين

أرئيلهولبنانفياللهحزبمستنقعمنا)!ربإلىدعاصارخصوتوآخر

:السفاحث!ارون

بشأنقرارإلىللتوصل،طوارئحكومةإلىالفووعلىحاجةفي)نحن-

(!والفلسطينيينالفهحزبمعسلامواتفاقواحد،جانبمنانسحاب

ا)!يكل(.)حراسمنالثالثبالجؤتفاعيلهاجاءت7691يوليوفيعنتيبيعملية)1(

نانعة،صحراو!ةبمنطقةكاربرأسفيا!!بوطمنالخاصةالعدوقواتتمكنت9691ديممبر23/24ليلة)2(

وجرىممريينجنودسبعةقتلحيث،42-!طرازمنالمنعصفييتيممريرادارعلىالإغارةصنوتمكنت

إصرائيل.إلىا!!ليوكبتربوا!ةوحملهالرادارتفكيك

.بيروتفيالثلاثةالفل!طيينالزعماءضحيتهاوراح،7391أبرول9فيتمتالتي)فردان(ععليةيقحد)3(
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وللمرة،تسعىفإسرائيل.الجديدةالحقائقبعضقراءةيجبالمقامهذاوفي

إليها)بالنسبةجحيقاباتتعربيةأرضمنالخروجإلىمنهاوبمبادرات،الأولى

البلبلةحالإنثم.الدولجميعتدخلتولو،تتزحزحتعودولاتحتل،عادةفهي

الجنوبفيال!ثرسةالمقاومةفرضتهواقع،إسرائيلداخل،والأمنيةالسياسية

فبات.الشماليةإسرائيلمستوطناتتصيبالديالموجعةوالضربات،اللبناني

.ومتشائمون،ويقترحون،عاجزونلكنهم،يحرخونالجميع

)مصيركتابصاحبة(شتراوس)روبرتااليهوديةالكاتبةتشاؤميشبهالتشاؤمهذا

قالت:عندمااليهود(

كله،الإسرائيليالجيشىيقاتلأنهلوكمافردكليبدولبنانجنوب)في-

ارتكبنالبنانجنوبففيواحذا..فرذايقاتلوكأنهالإسرائيليالجيتن!ويبدو

مناوحمقاءكاملةبرغبةولكنالفازأفراندخلنالقد.الاستراتيجيةالسقطة

نحن(.

والمنتقدينالكتاببصراخاتكبير،حدإلىتأثرتالعبريةالدولةأنويبدو

العسكريةالميزانيةذات،الإسرائيليةالدولةطبيعةيناقضذلكأنبرغملسياساتها،

بالقوةترتبطإذنفهي.ونتاجهاحجمها،معبالمقارنةالعالميالتاريخفيالأضخم

،عندماالحياةإكسيرتمنحهاالديمخابراتهاوبأجهزة،وجودهاأساسفيالعسكرية

شرايينها.فيالمعلوماتتضخ

،لبنانجنوبفيتماقاالإسرائيليةالآلةعجزت،ذلككلوبرغم،لكن

رجالهواستبسالالقهحزبجرأةأمام،الرعاشالشلليشبهفيما،وتوقفت

إسرائيل:فيالسصكريينالخبراءأحديقولذلكوفي،المدربون

حربمنصةتامبشكليهزمأن،كبرلىلدولةحديثجيشىلأييمكنالا-

حزبمحاربةالأفضلمنكانإذاماحولالسجالفيجدولىثمةفليس،عصابات

الأمذب(.الحزامداخلمنأم،الدوليةالحدودخطمنالله
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غربيونعسكريونخبراءوقال

الجيشأسطورةزعزعت،المتتاليةالذكيةاللهحزبضربات)إن-

الإسرائيليينمعيتعاملأنه،دوليةمخابراتبشهادة،وأثبتت،الإلرائيلي

الهي،الإسرائيليةالسريةاختراقخلالهامناستطاع،متطورةحديثةبوسائل

!(!أنفسهمالأمريكيينعلىتعصىكانت

نصرالله:حسن،اللهلحزبالعامالأمينيقولخطبهإحدىوفي

فيلهائمئوقالتيبالشجاعةيتحلونلا،الإسرائيليينوالجنودالضباط)إن-

تكنلمعاقا05خلالأنهالحقيقةففي،الزمنمنعقودخلالالإعلاموسائل

معتعاملناخلالومنالضعفاء،همالعربكانمابقدو،القويةهيإسرائيل

بأحدثمجهزايكون،يتحركعندماالإسرائيليالجنديفإنالعدو،

لديه،ذلككلمعلكنه،قدميهأخمصإلىرأسهمندركاويرتدي،التجهيزات

وهي،لديهالتيالألاسيةالضعفنقطةبسبب،العالمفيلهمثيللاخبن

تعشقوقلوبنا،القتالإلىنحننذهب،ذلكمقابلفي.الحياةعلىالحرصى

(.المقاومةفيالقوةنقطةتكمنوهنا.الشهادة

في،جنودهبهايتحلىالتنالجهادعقيدةفلسفةنصراللهحسنلخصهكذا

شريف،مبدأسبيلفييقاتلولا،أرضهعلىيحاربلا،جبانمذعورعدومواجهة

فقئنة.شرعيةغايةأو

معصراعهوطبيعةتتفقالديالاشخباراتيةبالدراساتاللهحزباستعان

الخبراء.وأذكىالعقولأمهربواسطةالكثير،منهاوطور،الإسرائيليةالمخابرات

عمادبقيادةالحزبأمنجهازأن،لبنانجنوبفياللهحزبعملياتوتؤكد

نجاحاتحققمماو)أمان(،الموسادمعالتعاملأساليبأفضلانتهج،مغنية

العمللحرفية،جديدةقواعدوأرست،العالمفيالمخابراتخبراءأدهشت،خارقة

.والنبوغالعبقريةمستوىإلىيرقىالذي،المنظمالدقيقالاستخباراتي
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الأدمغةحرب

ترد،الأخرىهيإسرائيلكانت،الناجحةاللهحزبعملياتاشتدادومع

اللبنانية،للدولةموجعةتكونبل،اللهحزبتوجعلاآخرنوعمنبعمليات

والمنشآتالتحتيةبنيتهوتدمير،البلادعمقبفربوذلك،اللبنانيوللمواطن

فعاليتهوشلالحزبعملياتتخمأجلمنللضغطمحاولةفي،للدولةالحيوية

السكرية.

المفاوضاتإلىإسرائيللجأت،طويلةسنواتمدىعلىالأسلوبهذافشلولما

وارين،الأمريكيوزيرالخارجيةبرعاية،توصلتحيث،القهحزبمع

مقاومتهاللهحزبيحصربأنيقضياتفاقإلى،3991)1(أبريلفيكريستوفر،

مناطقإلىالإطارهذاتجاوزوعدم،اللبنانيالجنوبفيالمحتلةالأرافيداخل

نأمقابل،فدائيةبعملياتولا،الكاتيوشابإطلاقلا،."الجليل".،إسرائيلثمالي

تحركاتهوتعقبوملاحقة،تجمعاتهومناطقاللهحزبمواقعبضربإسرائيلتلتزم

اللبنانيالأمنسلامةتهددكبيرةعسكريةأعمالإلىالأمريتجاوزأندون،وقياداته

.السوريالجيشىءاحتكاكإلىبالتالييقودأو،الداخلي

إسرائيل،خرقتهماسرعان،وباركتهأمريكاضمنتهالذىالاتفاقهذالكن

المشوطناتوضداللبنانيالجنوبفياللهحزبعملياتجديدمنفاشتعلت

الفريقين،بينالسريةالمخابراتحربضراوةفينتنطتكما،الشماليةالإسرائيلية

ولمالقهحزبقياممنذبدأت،الأدمغةذكيةالدهاء،شديدةمعاركشكبلاوكانت

.اليوموإلى،0002مايوفيالمخزىالإسرائيليالعسكريبالانسحابحتىتنته

ا!هيكليةمفاصلبضربإسرائيليقرارهناككان،المؤثرةالحزبضرباتومع

وكان،ومفتوحةطويلةالمريةفالحرب،ونشطائهكوادرهواستهداف،لهالأمنية

.نيساناتفاق30باعرف)1(
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مصيرلمعرفة،إسرائيلإلىعبيد)1(الكريمعبدالشيخاختطاففيهاالأولالفصل

عباساللهحزبعامأميناغتيالثم،آراد")2("رونالمفقودالإسرائيليالطيار

اختطافمنشهزاثلاثينمروربعدوذلكطيار،بدونطائرةبواسطة،الموسوي

الخفىالدورالحلاقأحمدالموسادلععيلكانالعمليتيقهاتينوفيعبيد.عبدالكريم

إنجاحهمافي

اختطافعلى،جؤامحمولةإيرائيليةكوماندوزوحدةأقدمت4991مايووفي

،البقاعفيبمنزلهكانبينما،الأبرزالعسكريالقائد،الديرانيمصطفىالشيخ

عنوإرشادهمالإسرائيليينبمساعدةقام-ذلكبعدفتلالذي-عمهابنأنوتبين

عبيدالثيخلأجلهاختطفالذيالسببلذاتالديرانياختطافوكان..مكانه

فيالأمنجهازرئيس،مغنيةعماداغتيالععليةفشلت،4991ديسمبروفي

في،الحلاقأحمدالإسرائيليالعميللهأعدها،مفخخةسيارةبواسطة،الحزب

.بيروتمنالجنوبيةالضاحية

بعيذا،اللهوحزبالإسرائيليةالمخابراتبينالسريةالظلامحروبكانتهكذا

منالعديدفيهاسقطالديالحروبتلك،الدباباتومواسيروالراداراتالخنادقعن

منهم،الشهدأء

ودرسبيروتفيالثانويتعليمهتلقى.الجنوبيةجبثيتبقرية5791عامعبيدالكريمعبدالثيخولد)1(

العلميةبالحوزةوالتحقإيرانإلىصافر9791عاموفي.لبنانبجامعةالجميلةالفنونمعهدفيالمعماريةا!!ندت

قم.مدينةفيالدينية

الذيحربراغبالثيخالبلدةإمامالإيرائيليةالقواتاعتقلتبعدماجبثيتإلىرجع8391مارسفي

8591،عاممنهاالإلرائيليالانمحابحتىيفادرماولم3البلدإمامةعبيدالمثيخفتولى.8491عاماتحمثهد

منزلهوتعرض،مرتيناعتقالهبرغم،الاحتلالقواتأوامرمتحديخا،الاحتلالضدالاعتماماتحركةقادحيث

.الحدوديالثريطإلىالمهيونيالان!حابقبلمنزلهأمامنالفةعبوةإلقاءإلىالأمروصلحتى.عدةلمداهمات

بترتيب،،الإسرائيليالكوصاندوزمنفريقبواصطة،جبمثيتفيمنزلهمناختطف9891يوليونهايةوفي

عبيدأحمدقريباهبضيافتهوكان،منزلهمداهمةعندنائئاعبيدالثيخكانالحلاؤ.أحمدالوصادعميلمع

زيد(أبو)حمينالمنزلجيرانأحدقتلبينما،المحتلةفل!طينإلىعبيدمعأيضانقلاحيث،محضوماشم

المبادلةعمليةفيعنهأفرج4002عامينايرمن92وفيعبيد.الثيخببيتالذيالجلبةليستطلعخرجعندما

!!عبيد.(.الثيخاختطافتفاصيلأفردنا،ا!!يكلحراسمنالأول)بالجزء.ألانيةبولاطةتمتالتنالثهير؟

ا)!يكل.حراسةمنالثالثبالجزءالإسرائيليالطيارعنكاملأفحلأأفردنا)2(

001،591بيروتفىمفنيةعماداغتيالمعاولة
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نثطاءمنوهما،7991سبتمبرفيمغنيةوهيثم،5991نوفمبرفيحربسيد

آخروكان،8991ديسمبرفيحيدر)1(زاهيالمتفجراتخبيرأيفاوسقط،الحزب

ومنسقالعسكريالمسئول،ديب)2(علي،اللهحزبرجالمنسقطواالذين

فجرتناسفةبعبوة،9991أغسطس16فيا!تشهدالذي،الجنوبفيالعمليات

طيارأ3(.بدونطائرةبواسطةالجو،منلاسلكيا

وبداتصور،كلالإسرائيليينفدالاشخباراتيةاللهحزبعملياتفاقتلقد

عباسللشيخخلفا،2991عامنصراللهحممنالشيخقيادتهتوليمنذجلياذلك

وشبكاتهاالإسرائيليةالمخابراتلأجهزةالمستمرةالاختراقاتوكانت.الموسوي

فكإلىاللهحزبمخابراتجهازتوصلإذ،تنتهيلاتساؤلاتموضعالمحلية

خلالمنالسريةمنظومتهواختراق،الإسرائيليالاشخباراتيالعملماكينةشيفرة

الجيشفيالشماليةالقيادةلخططودقيقمسبقرمدفينجحت،وعيونوآذانأذرع

زلزالأأحدث،ا)!زائممنمتواصلمسلسلفي،الضباطكبارولتحركات،الإسرائيلي

السياسيةوالقيادة،والمخابرات،الإسرائيليالجيثىداخل

الحدودخريطةتحددت،8291عاملبنانبغزوأنه،الإسرائيليالعدوظنلقد

مقاومةخلقلكنه.لبنانمنالفلسطينيةالمقاومةبطرد،الشماليةللمستوطناتالآمنة

قوةإلىاللهحزبوانقلب،لبنانفيالشيعةالمسلمونشكلهااستبسالأأكثرأخرى

قائلأ:العسكريينأحدووصفه،ومهارةتعقيذاأكئر

ولكنها،الأسلحةمنمحدودةمخزوناتلديهاعغيرةقتاليةقوة)إنهم

(.والاحتراموالفدائيةالخبرةمنعاليةبدرجةتحظى

الله.نمرح!نلاغتيالمعدةكانتبعلبكفينا!ةعبوةتفكيكهلحظةاششهد:أحمدحيدرزامي)1(

المطلوباللهحزبقارةقائمةرأسعلىوكان(،للامةح!ن)ءلي3باحركيايعرفكان:ديبعلي)2(

الدفاعوزارةشهرياتمدرماالتيالعسكرية)بمحانيه(مجلةاستخدمتهالذيالتعبيرومو،وصهمؤقطاف

اللهحزبقادةتمفية)إن9991أغصطس22فيأمء"،7أ!74لأاممم،05*ع+معاريفصحيفةوذكرت.الإسرائيلية

ديباغتيالعمليةعلىتعليقفيذلكوكانإلرانيل(.فدالمقاومةعملياتمنللحدوسيلةأفضل،العسكريين

صيدا.ثرقيعبرابلدةفي!طالذيعائا()42(

.لبنانجنوبأهاليعليهاأطلقهالذيطياط)بدونالإلرائيليةللطانبرةالشهرةالمهو،كاملأم)3(
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آخر:عسكريخبيرويقول

مشولىعلى،اللهحزبتدريبمسكراتمنتغرجتالتيالقواتأفراد)إن

إلىيصلماهناكفيهيكونالذيالوقتففي.نظاميةعسكريةقوةأييضاهي

فيأو،التدريبيتلقىأيقتامماثلعددهناكيكون،الميدانفيمقاتليهممن005

(.بفعاليةيستخدمونهالكنهمبسيطةأسلحتهمزالتوما،الاحتياطي

محلهاحلتيحملونها،كانواالديالصنعالسوفييتيةالكلاشينكوففالبنادق

ثقيلة،مدفعيةاللهحزبيملكولا.الصنعالأمريكية7-16طرازمنآليةبنادق

المورترمدافعيستخدملكنه،مقاتليهأهدافقصففيإسرائيلتستخدمهاكالدي

اللهحزبتحولودفع.للغايةعاليةدقةبدرجةملليمتزا82عيارمنالمحمولة

المضادالقديمالسوفييتيالسلاح"ساجر."،صواريخمنمطورنوعلاستغدام

دباباتهامحل"ميركافا"وهيدباباتهاأحدثإحلالإلى،إسرائيل،للدبابات

البنانفي06-7طرازمنالمحدثة

الطانرةالؤنائق

علىالمزروعةالقنابلمنالأرواحفيخسائرهاأكبرإسرائيلتكبدتوقدهذا

حتى،الخطورةكايةوفيآمنةغيركانتلبنانجنوبفياللتويةفالطرق،الطرق

نأإذتحركاتها،فيالطائراتلاستخداممتزايدبشكللجأتالإصرائيليةالقواتأن

.لتهديدهفعالةأسلحةاللهحزبيملكلاالذيالوحيدالمكانهيال!سماء

،مزدوجعميلهناكبأناعتقاديسود،إسرائيليونقتلىفيهايسقطمرةكلوفي

القواتأنأو،الإسرائيليةالقواتتحركاتعنحقيقيةمعلوماتالقهلحزبستزلب

مضللةمعلوماتعنبناءاللهحزبفيالأمنجهازأعدهلكميناستدرجتالخاصة

العميلاذلكمن

أمنياإنجازاالإسلاميةالمقاومةحققت،اللهلحزبالناجحةالغملياتتواليومع

فيلحدأنطوانجيشوعملاء،الصهيونيالجيثىمواجهةفيخارقاوعسكريا

1791)..بروتدمفنيةعمادالهتيالمعاولة
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حزبإقناعلمحاولة،مراراالتدخلإلىالأمريكييندعاالذيالأمروهو،الجنوب

المناطقداخل!(،)!الاحتلالقواتضدالناسفةالعبواتزرععنبالكفالقه

ألاتفاقيةإلىتنضمكي،اللبنانيةالحكومةعلىبالفغطوذلك،الجنوبفيالمحتلة

للأفرادالمضادةالألغاماستخداملحظرالدولية

ستردإسرائيلبأن،عديدةرسائلخلالمن،الأمريكيونحذروقدهذا..

ذلك،عليههوماعلىالوضعاستمرماإذا،القهحزبضدقاسيةعسكريةبعمليات

قيادتها،وأرعبتوهزتها،،إسرائيلأقلقتالصائبةالجريئةالعملياتتلكأن

مخابراتها.وأجهزة،وجيشها،وشعبها

تفوقاتفوقبحيث،والخبرةوالمهارةالقوةمنأمنياجهازاالقهحزببنىلقد

فيالمطلقةالعبقريةدرجةإلىوتفوق،الإسرائيليةالاستخباراتأجهزةعلىملحوظا

بسببسينا،الإسرائيليالأمذيالوضعوباتالضاد،والتجسسالتجسسمجال

تلكرجا)ها،بينالمهارةدرجاتانخفاضإلىأدىمما،مخابراتهاأجهزةاضطراب

مستوىتفوقأساطيريةبهالاتالإسرائيليونأحاطهاالديالزائفةالإعلاميةالمهارة

البشر.

اللهحزببيقالسريةالحربوقودوهماالمضاد،والتجسسالتجسسعالمإنه

الانسحابمنبالرغمأنهالدهشةيثيرومما.الصهيونيةالدولةومخابرات

،وحدةضراوةوأكثر،قائمةالسريةالحربفمازالت،لبنانمنالإسرائيلي

أذكياءأكفاءورجالمتطورةوأدواتعاليااختراقااستلزمت

تحركاتلمراقبةالحمراءتحتمابأشعةالمزودةالمناطيدالإسرائيليونأرخللقد

راداراتوكذاتالتسللعملياتلكشفأيفتاالليزرواستخدموا،المقاومةعناصر

فيالإلكترونيةالمنظوماتأحدثوطبقوابعد،عنللاستشعارومجسات،للتنصت

عمادقيادةبفضلوالمخابراتيةالأمنيةالقهحزبفعاليةلكن،الحدوديالشريط

فشلت،الجنوبيينالمقعاونينمنوالعةشبكاتعلىأسستإذ،مؤثرةكانتمغنية

كشفهافيإسرائيلمخابرات
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تمماإذا،مصيرهمعلى)1(وجنودهالجنوبيلبنانجيثىضباطخوفويأتي

حزبمعالتعاملإلىمنهمبكثيريندفعمهقاعاملأ،مفاجئإلرائيليانسحاب

واضطر،سنواتمنذضائعاستقرارإلىيائسسعيفي،اللبنانيةوالسلطات،الله

كشفت،وخطيرةدقيقةمعلوماتمعهمحاملين،بيروتإلىالفرارإلىهؤلاءبعض

سهلالذيالأمر،العاصمةفيإسرائيليةوتخريبتجسسثبكاتعنالنقاب

هؤلاءمعظماعتقال

مايكونألا،العالميةوالمخابراتيةالعسكريةالمصادربعضقالتكما،وطبيعي

على،مخابراتهوأجهزةالإسرائيليالجيثىأسطورةزعزعتضرباتمنحدث

والإمكانات،القدرةلديهأناللهحزبأثبتفقد.مصادفةمجرد،القهحزبأيدي

ذاتالمخابراتلأجهزةإلايتوافريكادلابشكل،المضادللاختراق،ا!هائلة

شرايينها.وغزاائيليةالإسالسريةبسهولةاقتحمفقدلذلك..الضخمةالميزانيات

الشمالية،الجبهةقائدمكتبمنالسريةبالغةوثائقسرقةالإطارهذافيوتندرج

شاؤول،وقتهاالأركانرئيسوقال،9991مارسفي،أشيكنازيجابيالجنرال

إريزالجنرالومقتل،المسروقةالوثائقبينصلةوجودبعدميعتقدإنه)2(موفاز

محاولةفيوأضاف.اللهحزبرجالأيديعلىإسرائيليينضباطوثلاثةجيرشتاين

خاصةمعلوماتأيعلىتحتويلاالوثائق)إن:الحادثوقعمنللتهوين

الكميق(.فيوقعتالدبقافلتهعنأو،يترأسهاجيرشتاينكانالدببالوحدة

ثهرخلالأطلقتحداد،!دعميلهاوقواتالإسرائيليةالقواتأن،المتحدةالأممصراقبملتقريروفقا()1

015(0.0)0أي،قذيفة0518،)0فيهامدنيةأهدافوعلى،لبنانجنوبوقرىمدنعلى!9791أغحطس

علىأمريكاألقتهاالذيالذريةالقنبلةأضعافصبعةتبلغتدميريةقوةيعادلبما،القذائفصنكجمألف

إلى"الجنوبوقرىلدنالشمرالقصفأدىوقدهيروشيما

سكانها.منوتفريغهاكاملأتدميزاقرية13تدمير-

ال!كان.مجموعمن5057%نمبة7891شةخلالالجنوب!انمنالمهجرينعددبلغ-

نممة.ألف)000.07(صكانهاأكثرمنالقديمةصورمدينةأفرغت-

محانها.مننحمةألف(.و.ه.).النبطيةمدينةأفركت-

ومؤسسة.وستثفىوكنيمةوجامعومدرسةمنزلآلافعشرةحواليتدميرإلىالقحفأدى-

حداد.سعدعميلهابواسطةمباشرةغيربمورةلبنانيةوقرتمدينة55علىإصائيلسيطرت-

.الجنوبفيوالزراعيةوالتجاريةوالاقتصاديةالتحتيةالبنيةتدمير-

إيرانى.أصلمنمتعصبيهودىومو،3002عامالدفاعوزيرمنمبتولى)2(
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المأزقمنعينةسوى،مضمونهاكانومهعا،"الطائرةالوثائق"اتكنولم

الفهحزبمخابراتنجحتأنبعد)1(،لبنانجنوبفيالإسرائيليالاستخبارراتي

مفاملعلىبالوقوفسمحمماعناصرها،واستنطاق،الشبكاتمنالعديدتفكيكفي

.الأحيانأغلبفيتعطيلهاوجرى،الإسرائيليةوالتخريبالتجسسماكينة

الداخلإلىأذرعهاوتمد،الماكينةهذهتعملكيف:هوالمهموالسؤال

؟..اللبناني

وأالمالإكراءاتبفعليتساقطونالذينالعملاءبعضتجنيدصعبايكونلافقد

المختلفة،الإسرائيليةالاستخباراتأجهزةضباطعلىالمستحيلمنوليس،الجنس

فيوالأساس.لإسرائيلبالنسبةالحساسةالمناطقفيوزرعهمالعملاءمنشبكاتإقامة

الطائفيةتفاصيلهفي،اللبنانيالمجتمعلطبيعةعميقفهمامتلاككلهذلك

الاقتصاديةاوممثكلاتهالسياسيةوصراعاته،والمذهبية

الإسرائيليةالأمنيةالاختراقاتاتجاهاتمنهاتتغذىالديالأساسيةالروافدهذه

الإسرائيليةالمخابراتأجهزةأذرعقبلمنتغذيتهااستمرارفييتم،لبنانفي

النهايةفيلتتسعبينهافيماوالأمنيةالاستخباراتيةالأوامرربططريقعن،المختلفة

.المستطاعقدرلبنانفيالاختراقيةالبنيةدائرة

اتصل،المحتلالشريطمنانطلاقاالإسرائيليالأمذيالخرقفإنهنا..من

قبرصفيالدوليةوبالمخابرات،والثمانينياتالسبعينياتفيالشرقيةبيروتبضاحية

فيوالاستطلاعالمعلوماتشبكاتويرفدانيغذيانكاناالخطينوكلاالبحر.ورا،

اللبناني.والعمقبيروت

الدفاعبوزارةمباشغالمرتبط"لوبراني"أوريالكبرىاللعبةهذهمايستروكان

فيوالعسكريوالسياسيالأمنيالتعاطيإيقاعيضبطالذيوهو.الأركانوبرئيس

مناللبنانيينمنألقا016حواليتغم،لبنانجنوبفي(الحدودي)الشريطالأمنيالحزاممنطقةكانت()1

.لبنانجنوبإلىالمحتلةفل!طينحدودمن2اكم.بعمق2كم085إلىساحتهاوتمل،الطوائفمختلف
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ومسئول،الارتبا!وحدةوقائد،الشماليةالمنطقةقائدمباشغبهويرتبط،لبنان

داخلالمسئولياتيوزعوهو،منهوالتعليماتالأوامريتلقونالذين،المدنيةالإدارة

وتحت،والظاهرةمنهاالمستورة،بيدهالخيوطبجميعيمسكحيث،المحتلةالمنطقة

بل،المنطقةفيدائمبشكليتواجدلا"الشافاك".اسمه،بهخاصأمذيجهازإمرته

االظروفحسبإليهيتردد

الوحدةداخل)الخيام(،بلدةفيكلهاتلتقىالإسرائيليةالأذرعهذهجميع

المخبرينشبكاتمعمباشغوتتعاول،الجنوبيلبنانجيشتتبعالدي)405(

لاصطيادكوسطاء،الارتباطوحدةضباطعلىوتعتمدوتخريبا.،ومتابعةتجنيذا،

اللبنانياالعمقفيأمنيةباختراقاتللقيامبهمالزجيتمالذينالعملاء

نيةاللبناورفيتنا

والدعم،المعنيةاللبنانيةالأجهزةوبمؤازرة،القهحزبمخابراتجهازنجحلقد

واعتقالالسريةوالخلاياالشبكاتمنالعديدتفكيكفي،للحزبوالإيرانيالسوري

بأساليبهزيمةكلبعدتعودكانتالإسرائيليةالاشخباراتأجهزةلكنأفرادها.

بشقيهاقبرصفيخلفيةبقاعدةوربطها،الخلاياوتنظيم،التجسسفنونفيجديدة

لبنانيأمديتقريريسميهماوهذاومدريد،روماوفي،لندنأو،واليونانيالتركي

(.التضليليالدولي)الساتر

هناكحيث،وأفريقياأوروبافيمحطاتمجموعةإسرائيلاصتخدمتولذلك

لحبك،التحركهذافيأجهزتهاواستفادت،اللبنانيينالمغتربينمنكبيرةوفرة

فياستعملتحيث،اللبنانيةو!ثبكاتهاالمخابراتيةالأذرعمحطاتبينالاتصال

منأعدادلإغراءوالمراسلةالتعارفصفحاتووظفت،"الإنترنت".الحالاتبعض

لبنانيثابلقاءإلىتسعىحسناءفتاةبصورةعادةالمسألةوتبدأ،اللبنانيينالشباب

الرحلاتوبتعدد.الرحلةتكاليفلدفعاستعداذامبدية،العالممنمكانأيفي
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يتمأنإلى،مقاومةدونالجاسوسيةمصيدةخيوطتكبلهم،ضحاياشبابيسقط

.السجونزنزاناتبهموتمتليءكشفهم

عام،بيروتفيإسرائيليةجاسوسيةشبكةسقطتعندما،ذلكعلىأدلوليس

العقيدعنهماأرشدعضؤا،17منأخرىوشبكةعنمزا،22منمكونة،8991

مكونةجاسوسيةشبكةاكتشافثم.)405(الوحدةفيالثانيالرجل،ورد()رجاء

ضبطهايتمالديالجاسوسيةشبكاتأكبرتشكل،9991عامبدايةشخص002من

بخلافهذا.اليومإلىالإسرائيليالعربيالصراعمرحلةطوال،عربيةدولةفي

تعد.أنمنأكثروهي،مفاصلهابترتالديالأخرىالشبكاتعشرات

كانوافقد،اللهحزبمخابراتقبضةفيسقطواالذينالمنفردينالعملاءأما

وكيفيةسببوعرف،هامةكثيرةأسرارتكشفتوباستنطاقهم،بالعشرات

قبضةفيطيعةأداةوجعلتهمإرادتهمعطلتالديالنفسيةوالضغو!،تجنيدهم

والأمنيةالقياديةوبنيتهالقهحزبعلىللتجسس،الإسرائيليةالمخابرات

والمخابراتاللهحزبمخابراتجهازبينالطويلةالصراعمرحلةوطوال

العميل،الجنوبيلبنانجيشرموزمنالعديداللهحزبقبضةفيسقط،الإسرائيلية

الأمنيين.ضباطهمنأيفناالعديدواغتيل

المسئول،النإيعبدحسين:فتلواأو،سقطواالذين،الخونةهؤلاءابرزومن

معالمسبحةحباتوكزت2991.أكتوبر5فيسقطالذي،جبيلبنتفيالأمذي

52فياللهحزبرجالقتلهالذيلحد،جيشفيالأمنضبا!أبرزنهرا،طوني

فيالثانيالرجلوردرجاءمكانحلالذينحر،نضالسقطثم6991.نوفمبر

فيشبعامزارعأمنمسئولضاهر،غسانوفتل.درزيانوكلاهما،)405(الوحدة

مع،7991أكتوبر91فيريشاسليمفتلجزينمنطقةوفي8991.فبرايرآخر
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بين(07)الرقمويحمل،نهراطونيخلفقدريشاوكان)1(.المصريحارسه

القهحزبيدعلىسقطواالذينلحد،جي!ثىفيالأمنيينالضباط

،7991فبراير4في،والعسكريةالأمنية،الإسرائيليةالكارثةذروةوكانت

75ليسقطوانفجرتا،الأعلىالجليلفوقياسورطرازمنمروحيتانتمادمتعندما

والاستخباراتوغولانيجعفانيألويةمنالنخبةوحداتمنهم،ثوانفيعسكريا

)إنها".الطائرةالنعوش"ليلة:عنوانتحت"هاآرتس"صحيفةوقالت.العسكرية

الطائرتينمهمةإن:وقتهاوقيل.(الجحيمإلىالنزولهوبل،اللعنةمنأكثر

فيإفطارحفلفيسيشاركونكانوا،القهحزبقادةمنعدداختطافكانت

حزب)إن:الإسرائيليةالمحفإحدىوعلقت.للمقاومةتبرعاتلجمع"النبطية"،

وجودناجدولىفيالبحثإلىتدفعناالمروحيتينومأساة،اللعنةمثليطاودناالفه

(.اللبنانيةفيتناميشبهماإلىتدريجياتتحولمنطقةفي

فذيخطأبسبب،"الطائرة".النعوشحادثةفيدورهالعبتالمصادفةتكونوقد

الدي"ماتكال"سايريتلوحدةالفاشلالإنزالمأساةلكنمفا.الاثنينأو،بشريأو

وراءالمعقدةبالمهماتعادةوتكلف،الإلرائيليالدفاعجيثىفينخبويةطليعةتعتبر

شكل،الجنوبيةأنصاريةبلدةفي،7991سبتمبرمنالسادسيومفجرالحدود،

الذين،القهحزبرجالأيديعلىالإسرائيليالفريققتلعندما،الفثلذروة

ينتظرونه.كانوا

العملية،موعدمعرفةفياللهحزبساعد".مزدوج"عميلعنحديثداريومها..

الإسرائيلي:التليفزيونفيالأولىالقناةمعلقوقال

بكلذهبتجذامؤهلةبمجموعةيتعلقوالأمر..استخباراتيةالمشكلة)إن

..ينتظرهمومتىأينعلمالفهحزبأنيعننوهذاالفه..حزبمصيدةإلىبساطة

جنوبفييتجولكاناصمه(يذكرالمالممريالئابأنالإصرائيليةأحرونوتيديعوتصحيفةذكرت)1(

حدودمنتقتربوهيالجيبرصدتاللهحزبقواتوأن،الجنوبيالجيثىمعالمتعاملينأحدمعلبنان

.المصريجثةالإلرائيليةالقواتسحبتوقد.أرضيلغمبواسطةانفجارهاثمتمركزما.
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الذيالمكانفيبالانتظارلهوسمحت..إليهوصلتمعلوماتتمريبخلالمن

الجنود(.إليهسينزل

كاناللهحزبأن،واحدةحقيقة)هناكفقالتالإسرائيليةالثانيةالقناةأما

إنما،بالصدفةكمينعنالحديثيمكنولا،البحريالكوماندوؤرجالانتظارفي

(.معلوماتعنوربماانتظار،عن

الإسرائيلية،والمخابراتاللهحزببين،والسريةالمفتوحةالضاريةالحربإنها

وأصابت،أركانهازلزلتوخسائرها،الإسرائيليةالاستخباراتيةالمؤسسةأقلقتالدي

فيها،الرؤوسمحرقةفكانت،وا)هلعالرعبوأمراضالرعاشبالشللرجا!ها

جذورها،منالعبريةالدولةأركانهزتالدي،والصراعاتالاستقالاتومسلسل

حدودداخلإلى،والخيبةبالخزيمتشحا،الليلجنحفيالفرارعلىجيشهاوأجبر

والحواجزالمكهربةبالأسلاكمحتميا،والأمنوالاستقرارالسلامةيطلب،أراضيه

الحمراء.وتحتالصوتيةبالذبذباتتعملوأجهزة،الإلكترونية

أحد"الحلاق"أحمدوكان،ومثيرةطاحنةالسريةالحربأدواتكانتلقد

نالالذي،للموسادالوحيدالجاسوسلأنهذلك،وأشهرها،الحربهذهأدوات

منذلبنانفيالخونةمحاكماتتاريخفينوعهمنالأولالحكمهو،بالإعدامحكقا

وتسطير،الح!"قشهرةإعلاءفيمباشراسبئاالمفاجيءالحكمهذاوكان.استقلاله

الأبدي!ال!رفيجلله،التارفيصفحاتفوقالخونةقائمةرأسعلىبارزااسمه

طويلةولأحقاب،نسلهمنسلسلةآخرحتى،وأحفاده،وبأبنائه،بعائلتهملتصقا

تولى،ببيروتالجنوبيةالضاحيةفيصفيربمحلة4991ديسمبر21ففي!..!قادمة

عماداغتيالبغرض،المفخخةالسيارةتفجيرععليةتنفيذمتخفيا....الحلاق

!!مغنية
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تيبراالمخاالخيار

مائةتحمل،الموسادخبراءبوالطةأعدتالديالمفخخةالسيارةكانت

الذيالمكانفيالحلاقأحعدأوقفهاالانفجار..شديدة.77.لأمادةمنكيلوجرام

يزيرتديمتزاخمسينمسافةعلىهووقفبينماصفير)1(..محلةفيبعنايةاختير

وجهه.ملاحتخفيسوداءونظارة،مستعارةبلحيةالدينرجال

رققاوطلب..لهمديقاينتظروهوقيقايبدوأنتعمدالبقالةمحالأحدوأمام

صاحبعليهفأشفق،موعدهعنكثيزاتأخرهاتفهالذيمديقهبأنمتظاهزاتليفونيا

فيالمارةالسياراتيراقبالمحلأمامالحلاقفجلسكرسيا..لهوقدمالحانوت

حذر.

مغنيةفؤادشقيقهوأن..لهبالنسبةمجهولةشخصيةمغنيةعمادبأنيعلمكان

فيالأيمنوذراعه..الخاصسائقهفهو..إليهصيقودهالذيالوحيدالدليلهو

شخصيا،مغنيةفؤاديعرفلأنهالاطمئنانببعضيشعرالحلاقوكان.تحركاته

لابقةعابرةلقاءاتبينهماوحدثت

تحملشكبلاإنهافؤاد..يقودهاا)هدفالسيارةبعيدصنوأطلت..لحظات

..الخلفيبالمقعدالجالسينتحجبالمنسدلةالبنيةفالستائربداخلها..مغنيةعماد

اثرها.فيتجدللحراسةأخرىسيارةوثمة

صفحاتفتحماسرعانإذ..تفوتهالذهبيةالفرصةتلكالحلاقأحمديدعلم

الصغيرا)!وائيإلىأصابعهامتدتسرعةوفييحملها..الديالمنتفخةالجريدة

قوتهاتجهتمدو..انفجارحدثالمستترالجهازذرعلىوبضغطة..فسحبته

السيارةفتفشخت..الصلبمنألواحبواسطةال!دفناحيةا)!ائلةالتدميرية

البيوتارتجتبينما،الأوصالمقطعةالبشرأجسادوطارتفيهابمنالمشتعلة

حزبمكاتبوبهااللبنانمين..بالثحةوتزدحم..بيروتفيالبنوبيةالضاحيةمناطقإحدى:مفيرمحلة()1

!!..المريةالبالغةومنثآتهالآمنةوبعوته،الغمريةومؤصاتههبئاتهإلىإفافة،اله
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وصع..وزحامشديدارتباكالشارعوساد،والسياراتالنوافذمنالكثيروتحطمت

كانتحيثالمكانيغادرالحلاقأحمدانطلق،والصراخوالاندفاعالذهوللحظات

.مزورةبأوراقالمستأجرةالأخرىسيارتهتقف

لمفيماالعاثرحظهأوقعه..جريمتهمسرحعنمبتعذاالزمنيسابقكانوبينما

ومذعورا..قريبهفناداه..يعرفهمرفاقهمنونفرلهقريبلمحهإذ..بباللهيخطر

أنهأو،الانفجارخلخلهاربماالديالمستعارةلحيتهنصفتدلتوقدإليهالتفت

ماسرعانثمقريبهفتحير.عابنكيرهرولتهواصللكنه..الفارينبأحداصطدم

التفجير.بحادثوانشغلالأمرنسى

..إسرائيلإلىمباشررسمياتهامتوجيهفيلحظةاللبنانيةالحكومةتترددلم

اللبنانيةللدولةموجعةتكونبلالقه..حزبتوجعلاعملياتتنفيذإلىسعتبأنها

فيالعسكريةوعملياتهاللهحزبمسألةيتدبراأنيجباللذين..اللبنانيوللمواطن

أبريل/اتفاقمننفسهاتحريرقررتإسرائيلأنمضمونهفييعذيفهذا..الجنوب

وزيرالخارجيةبرعايةاللهحزبمعإليهتوصلتوأنسبقالذي399100نيسان

كريستوفر..وارنالأمريكي

عازمةباتتالأخيربالتفجيرإسرائيلإن:السياسيةالتحليلاتقالتوقتها

اللهحزبمقاومةبحصر..الاتفاقحددهاالدي)اللعبة(أصولعنالخروجعلى

شماليمناطقإلىتجاوزهاوعدمفقطاللبنانيالجنوبفيالمحتلةالأراضيداخل

بضربإسرائيلالتزاممقابل..فدائيةبعملياتولاالكاتيوشا..بإطلاقلا..إسرائيل

الأمنسلامةتهددعسكريةبعملياتالقيامدون..قياداتهوتعقباللهحزبمواقع

الداخلي.اللبناني

داعيا..الأمنيةالقياداتمعالمرميشالاللبنانيالداخليةوزيراجتمعحينوفي

في..الفهحزبفيالأمنيةالأجهزةرجالانهمكوالحذر..الحيطةدرجاتأقصىإلى

تليفونهذاكرةواحتفظت..بأوصافهالبقالأدلىالذيالملتحيالرجللغزلفكمحاولة

.المجهولالعميلذلكوبصمات..مغنيةفؤادهاتفبرقم
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خالدهوالقريبهذاأنوتردد..بشهادتهالحلاققريبتقدم..فجأةحينوعلى

أحمدهوبهالمشتبهالدينرجلأنعلىأكدحيثالموساد،لعميلالأصفرالشقيق

ناداهعندماللحظةتلاقتعيونهماوأن..ظهرهمنحتىيعرفهوأنه..الحلاق

.تنكرهاستدعتصيةبعمليةالفهحزبمنمكلفبأنهفاعتقد..باسمه

مقتلنبأبيروتفيرسمياأعلن..الناقورةفيهلغايرتجفالحلاقكانوبينما

التفجيرعمليةوأنمدنيا..عشرخمسةوجرحآخرينوشخصيقمغنيةفؤاد

منزلهمغادرةعنعدلالذي..الفهحزبزعماءأحدمغنيةعماداغتيالاستهدفت

.الأخيرةاللحظةفي

يضةالهقا

صفيرمحلةفيالتفجيرعمليةأسبابحولالإعلاميالضجيجخضموفي

لاجتا..وطفليهوزوجتههوالناقورةفيبيتهالحلاقأحمدغادر..الجنوبيةبالضاحية

)1(.الخيامبلدةفيوردرجاءالرائدقائدهإلى

القه..حزبانتقاممنالشديدالخوفيحاصره..متدهورةنفسيةحالةفيكان

،بشدةالارتبا!ضابطعنفهلذلك،لحالهالياسينحنانوتبكيبارتجافيبكىفكان

منظومةفيبالغةأضرازاوألحق..العمليةفشلإلىأدىغرورهبأنإياهمتهفا

القهحزبغضباستثارةبسبب..يتوقفلنجحيمإلىستنقلبالديالاستقرار

معإسرائيلداخلللعيثىينتقلأنالحلاقمنهالتمس..بالفزعمغلفوبإلحاح

الخدماتوبأن..معهمالتعاونفي،وزوجتههو،الطويلبتاريخهإياهمذكؤا..أسرته

رغبتهما.تلبية)هماتمثفعأدياهاالذي

علىتقعومي.المحتلةلفلسطينالثماليةالحدودمنتقريئاكيلومتراتتمعةمسافةعلىالخعامقريةتقع()1

لموقعهاونظزا.النربفيالثقيفوقلعةالثرقفيالحامبانيونهرالثمالفيمرجعيونقريةعلىعللمرتفع

حدعلىالإصرائيليةوللقوات،العميلةلحدأنطوانلقواتواضغباراتيعسكريمقرإلىتحولتالاستراتيجي

الذيالخيامبمعتقلالقاومينوسجنالعملاء،تجنيديتموفيها،القتلأوللخطفالقواتتنطلقفشهاسواء.

محاكمةبدونطويلةلشواتوالحبس،جدرانهبينالوحثيالتعذيببربريةب!ببوعالميةمحليةثهرةلقى

داخله.لحدوقواتالإصانيليينأيديعلىوالمناتالمناتمقتلإلىإضافةالثديد،التعذيبح

702،!..بيتفىمفنيةعماداغتيالمعاولة
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الحلاقلكن..أمرهفييتشككلناللهحزببأنإقناعهوردحاول،جهتهمن

وأنهالدلاة..بلحيتهجريهأثناءرآهقدقريبهبأنمردذاالبكاء..عنيكفلاكان

سوففهمذلكعلىوبناء(..اللازممنأكثر)وطذيلأنهضدهالشهادةفييتوانىلن

بأحدورداستبقاه..مضضوعلى.منهينتقمواحتىعنهيكفواولن..يتعقبونه

..إسرائيلفيرؤسائهمعسيتكلمأنهبدعوى..القريةبيوت

وارتسمت..وأسرتهالموصادعميلمصيرإليهآلماالبياضيرينيهالنقيبلاحظ

جاءفقد..عنهوتخلتالموسادلفظتهماإذاالآخرهولمصيرهمأساويةصورةبخياله

منمنهم)ابتزه(ماوبأن..وأصرتهالحلاقاستقبالبرفضإسرائيلمنحاشاالرد

.لسنواتالجنوبفيلإعالتهيكفيأموال

سوىيمتلكوقتهاالحلاقيكنلمالأمر..حقيقةففى.ذلكغيركانالواقعلكن

علىجيبهمنالآلافأنفقبعدماالسائلةثروتهكلهيكانت،فقطدولارستمائة

الموسادمنذلكبعدالثمينةلمكافأتهانتظازاالتفجير..عملية

أحديطلعهأندونمذعوزا..مكتئئابالخياممقيقاالحلاقظلمركقا..هكذا

بهضاقالذيوردالقائدمكتبعلىيومكليترددفكان..الإسرائيليالردعلى

..إسرائيلإلىنقلهوضرورة..مستحقاتهبصرفمطالبا..إلحاحهلكثرة

تفتكالتيالرعبهواجسإلىإضافة..عنهالجميعوتخليباليأسولمثعوره

ببعضفيهيحس،الخيامقريةعنبعيداآخرمكانهإلىنقلهطلب..بأعحابه

على،الحدودية)1()يارين(قرقيإلىوردرجاءبهفبعث..والاستقرارالراحة

تماماخاويةقريةوهي..الإسرائيليةالحدودمنتقريباونصفكيلومترينمسافة

فرضى7891..مارسفيللجنوبالإسرائيليالاجتياحعقبسكانهامنأفركت

الأخرىالناحيةإلىالعبورعلىالموافقةفيالأمليراودهثانويا..مستقزابهاالحلاق

قريب.عما

فيالمخابراترجاللأن،الأمدقالروايةوهيللحدور،المتاخمة)الطلة(قريةأنهاالممالربعضفيتردد()1

الجنوبقرىأقمى)!ا!ين(،فيك!لومتزا55منكثررقابتهمعنالحلاقيبعدوالن،بالخيام)405(الوحدة

فقط.جنوئاكيلومتراتأربعةعنهمتبعد)المطلة(قر!ةبينما،المهجورةاللبناني
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بلا..صعبةبدائيةحياةوألرتهالحلاقعاشالمتهالكةالمهجورةالمنازلوبأحد

القرونقرىمنقريةفيالحياةمتطلباتمنالأدنىالحدأوكهرباء..أومياه

وتقلصت..والنسيانالتجاهلطواهماسرعانإذ..الإفريقيةالمجاهلفيالوسطى

منوالمياهوالسجائروالألبسةالطعاميتسولفبدأ..لهتقررتالديالتموينيةحصته

الفقرأذلهوالدروز..حتىالعراقيهودمنغالبيتهمفيوكانوا..الدورياتجنود

والقر..والقهر

لسعاتومع..السيئةوالمعيثيةالنفسيةالأحوالطحنته5991فبرايرنهايةففي

..بالحمىالحلاقأصيبالعروقفيالدماءيجمدالذيوالجليدالقارصالبرد

منثلاثةساومهاالإسرائيليةالحدودوعلى..وطعامدواءعنتبحثزوجتهفخرجت

مريضساديأخيرهموكانمضاجعتها..الثلاثةتناوبتردد..وبلاالدروز..الجنود

منحملتبماسعيدةبيتهاإلىذلكبرغمفعادتوصدرها..عنقهاأشانهأدمت

عنتنازلتفقد..المجهولالمستقبلظلمةأودفعتهالذيالمقابليؤرقهالامؤن..

ولما..ثمينكلبعدهمنيهونالوطنباعومنقبل..منالوطنباعتعندماالكثير

طعاممنجلبتهماوأخرجتسجائر..بعلبديإليهقذفتحدث..عمازوجهاسأ)!ا

باكية:تضحكوهي

.أياملعدةسيكفينا..جيدطعامإنه-

العمر.بطول)!اودعافرخاالحلاقفقبلها

ولا،الخونة

أمنأجهزةتطاردهما..الإسرائيليةالحدودبقربيختبئانللمولادجاسوسان

يعيشان..الجنوبيةلبنانجباللثقوقمنشقكلفيعنهماوتبحث..اللهحزب

ويلوكانالمر..يتجرعانإنهما..العميللحدلجيثىالأمنيةالحمايةظلفيكالجرذان

القرارلكنوالغدر..الخيانةقصةلنهايةتتويخاإسرائيلدخوللقرارانتظازاالخوف

لاسعةكالسوطتستقرأو..تهدأولاضرباتهكاسر..وحئىوالانتظاريجيء..لا
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..ترحملاقاسيةموجعة

الحياةبدت..بهتتربصالديالانتقامأنيابمنوخوفهالحلاقمعاناةوأمام

..إسرائيلدخولفيأملولاتتعاقبوالشهورتجريفالأيام..قشيبةسوداءأمامه

،الشرودوسيطرالجفاءفحل،زوجتهوبينبينهالحوارلغةالكريهالصعتوتوج

ثقببحجمهوبالكاد..محكم..مفزعسجنفييعيثىكأنماالخائفالعميلوبدا

فيصمتاالبكاءإلايملكلافكان..بالجنونومزروعالأمانمنعارلكنه..الإبرة

حركماإذارعبافيرتجفطيا..المخاوفتطويهمهجوربسجنوالانكماشانكسار..

الأوراقوشخشخةالفئرانخرب!ثاتمعكالملسوعوينتفض..عوسجشجيرةالريح

تبعثر:الذيالأمللديهيلتمسوردرجاءالرائدمكتبإلىيهرولحينئذ....الجافة

بيقمقبوزاأعيثىأنأريدلااللعيق..سجذيمللتلقدهنا..منأخرجوني-

..والديدانالسحالي

:مزمجزاالعميلالضابطفينفجر

نأمنكطلبنا..؟كالنساءهكذاتبكىلماذا..رجليابهذيانكتضايقذيأنت-

فتشكووالطحينوالحمصوالسمنوالسكرالأرزنعطيك..فرفضتهنامعناتقيم

ماذا..تفهملالكنكبعديملنالمإذنايتطلبإسرائيلدخولإنلكقلنا..الجوع

..؟إذنتريد

:وذلتضرعفيالحلاقأجاب

نإوأخاف..واحدةليرةبجيبيوليس.جوغا.نتفورأننالكأقسم..سيدي-

الديمكافآتيأريد..سيديفقط..مكانياللهحزبيتكفأن)الخيام(فيأقمت

.لبنانأغادرواتركونيلديكم

حانقاوردماح

عنرجليافكف..خدماتكمقابلمنحناكلقد..مكافآت..مكافآت-

منالآنعد..؟والمسكنالطعامونمنحكرجالنايحميكألابتخاريفك..مفايقدي

..؟أفهمتهنا..ثانيةتجيئةيولاجئتحيث

))..بيروتفىمننيةعماداغتيالمعاولة021

http://www.al-maktabeh.com



بأنوجههفييصرخأندون..المكتبالحلاقغادرنادقا..ذليلأ..ومقهوزا..

شيءلاأنأيقنفقد..يقولأناستحىلكنه..الطعاممقابلجسدهاتبيعزوجته

فيجسدهاانتهاكمدىلهتظهرأو..تتكلمأندونتضحيحنانبأنيعلمكان

شيءكليعرفإنهوالسجائر..بالمعلباتمحملةإليهوتعودفيهاتخرجمرةكل

منهأكثرأنهاعلىنفسهموطنا..داخلهفيويتعذب..ويتعامى..يتغابىكانلكنه

معاناته.عنهلتخففوصمتقهرفيتدفعه..الثمنتدفعفغاليا،.تضحية

بماالحلاقأحعدقريبأدلىفقدسراغا..تجريالأحداثكانت..بيروتوفي

اختفتوقدأماالفار..الجاسوسلتعقبالخطةتلوالخطةووضعت،بالتفصيلرآه

بالجنوبمابمخبأإماأنهواضخاباتفقد،القهحزبأمنجهازعيونعنآثاره

إسرائيل.إلىأخذأنهأو..المحتلاللبناني

تاريخهامداروعلىإسرائيللأنذلك..*ءمةالأكثرهوالأولالاحتمالكان

مهامهمأنهواالذينالعملاءعنبسهولةتخليهاعنهاعرف..التجسسفيالطويل

الطيار،حرجةسياسيةلأسباب،ذلكمنويستثنى..إليهمحاجةهناكتعدولم

)1(..المفديأمينةوالأردنيةروفا..منيرالعراقيوالطيار..بسامعادلمحمدالسوري

يواجهونوتركتهم!هم..وتنكرتعنهمتخلتالذينالعملاءعشراتهناكذلكدون

المهندسقديقا،هؤلاء،كلرأسعلى..والضياعوالسجونوالفضيحةالعار

الخاصة..السريةاللوحاتبآلافإسرائيلأمدالذيفرانكمثيتالفريدالسويمري

لبنانجيثىقيالعملاءمئاتفقضيةحديثا..أما3.ميراجالفرنسيةالطائرةبتصاميم

الجميعايعرفهاالجنوبي

مدىلإظهاروإنما،أوطانهمإلىثانيةيعودواأنالممتحيلمنوأمثاإم!هؤلاءأنمرجعهليسالاستثناءهذا()1

وللثعوبالعربللحكامثديرحرجمنذلكفىوما،إسرائيلإلىاللجوءعلىغيرهملتثجيع!بهمالامتمام

.صواءحدعلىالعربية

211ا!..بيروقفىمفنيلأعماداغتيالعاوللأ
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النجسةالخنان!بر

فيالحلاقأحمدأخبارلتقصيجهودهااللهحزبفيالأمنيةالأجهزةكثفت

جدواالذين..والمزدوجينالسريينعملائهامنالعديدجهدلذلكوجندت..الجنوب

القثى.منجرنفيإبرةعنبالتنقيبأشبهعملهمفكان..باستماتةعنهالبحثفي

شهرفيالأمريكيالدفاعوزيررامسفيلد،دونالداستخدمهالذيالتعبيرذاتوهو

صدامالمخلوعالعراقيالرئيسعلىالعثورلايتحالةوصفهفي30،02نوفمبر

مهينةحادثةفي(،العنكبوت)حفرةداخلاعتقالهمنأيامعدةقبيل،حسين

.مرةلأولالملأعلىتحدثعربيلرئيس

ضربت..وشاقطويلعامفبعد.ذلكبعدجديدةأبعاذااتخذتالأحداثلكن

الجنوبفيالإسرائيليالتواجدمفاصلاختراقاتهواللهحزبعملياتخلاله

الحلاقبوجودعلمأنهالعنامرأحدأبلغ.6991.ينايرفيوتحديذا..اللبناني

.المهجورةالحدوديةالقريةبتلكوأسرته

..بالفعلعميلهاعنتخلتإسرائيلأنذلكفمعنى..للدهشةمثيزاالبلاغكان

..كشفهيستحيلبمأمنبذلكأنهثقة..أمذيبحزامالمحاطةبالقريةعليهوتحفظت

القريةفيالحلاقوجودأناللهحزبفيالأمنجهازرأىتماقا..العكسعلىلكن..

وتحركاتهم،الإيرائيليينالجنوددورياتأنظاروتحتللحدود،المتاخمةاللبنانية

بكمائنالمحاطةتلك..الخيامبقريةإقامتهكانتإذاعما!همبالنسبةكثيزاأفضل

نهار.ليلالشديدةوالرقابة،الأمن

لبنانفيلإسرائيلالرئيسيةالتجسسمحطةمقرهيالدي،مثلأالخيامففي

القريةفيأما..المقاومةهجماتمنالبلدةلقربوذلك..لنفسهالحلاقسيحتاط

المطاردةعنبعيدأنهلإدراكهاقتناصهيتوقعولن..يحتاطفلنالمهجورةالحدودية

..ظهرانيهمبينالحلاقلكونالعميلة405الوحدةستنخدعكذلكوالرمد..

وعائلتهالمذعورللجاسوسالمستمرةالمتابعةعملية،الوقتمرورءبالتاليوستهمد

)001بىتفىمننيةعمادالهتيكساوللأ212
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نظامفيالثقةافتراضياتعلىبنيتالديالأمنيةالثغرةشتواجدذلك..لكل

كلعبربهدوءالنفاذيمكنحيثالخطر..يكمنالثغرةتلكخلالومن..الأمن

!الرقطاءالناعمةالأفعىوزوجتهالقاتلالجاسوسواختطاف..الخطوط

..متوقعةوغير..صائبةاللهحزبأمنلأجهزةالتحليليةالرؤيةكانت..تماقا

الحلاقوجودإلىأشارتالدي،)الاستراتيجية(المعلومةصدقللحزبتأكدإذ

والمتابعةالرصدفيالأعوانبعضبمساعدةونصفشهرولمدةالحدود.بقرب

تعوقالديالحمراء..الخطوطكللاجتيازمدهشةخطةإلىالتوصلتم..المستمرين

المزروعةالإلكترونيةالأجهزةمنظومةبرغم،الحدوديةالقريةإلىللوصولالتسلل

المختلفة.الحمايةووسائل

الحلاقأحمدكان..الظلاموخيمالقمرفيهاغابباردةليلةفي6991فبرايروفي

بحجرةفراشهافيمتهالكةزوجتهوكانت..ثقيلنومفيويغططفليهيحتضن

والسجائر..الأطعمةبعضلقاءإسرائيليينجنديينمعصاخبحفلبعد..داخلية

للمنزلالرئي!يالباب2عو،الليلمنالمتأخرالوقتذلكفيمستقرا)هدوءوبينما

أسلحتهمشاهرينيوقظونهوهمفزغاالحلاقصحا.الأشباحبعضوأطلتبهدوء

وجيء..الصمتولزمالملثمةالأشباحلأوامرمرتجفافامتثل،اليديةوكشافاتهم

وسجلصاكرين..طفليهمامعاقتيداحيثهلغا،أسنانهاتصطكالمتهالكةبزوجته

الأمنأساطيرجدرانزلزلتالدي،اللهحزبعملياتأروعاللحظةتلكفيالتاريخ

إسرائيل.تروجهاالديوالحماية

المنتظمةوالدورياتالحراسةأحضانبينمنالجاسوسيناختطافتمكيف

لمسافةرضيعأحدهماطفلانومعهمااقتيداوكيف..؟العميلالجنوبيالجيشىوقوات

؟.والعملاء.والأسلاكوالكمائنوالغاباتوالجبالوالدروبالوديانعبرطويلة
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الذكيةوالعقولوالجرأةبالبسالةتفيضرائعةحقيقيةلأسطورةتلكان

عنبعديكثفلمالديالمخابراتيةالأعمالروائعإحدىإنهابل..الحصيفة

أسرارها)1(.

أحمدظهرعندما..ورجالهوردرجاءوانهار..اتزانهالإسرائيليالعدوفقدلقد

هوخدعأنهالملأعلىليعترفمنهارا..اللبنانيالتليفزيونشاشاتعلىالحلاق

استغلالأسوأاستغلوهحيث..الأرضعلىالنجاساتشرإسرائيلوأن..وزوجته

..المتكاولالاجتماعيبنيانهويدمر..وطنهأبناءليقتل

الأراضيمنلبنانيينأربعةاختطافعلىالإيرائيليةالمخابراتأجهزةأقدصت6991فبراير22في)1(

بمكانالمختبئالحلاقأحمدخطففياللهحزبمعالتعاونبتهمةإلرائيلفيللمحاكمةوقدمتهم..اللبنانية

مفخخة3لياروتفجيربالتجساللبنانيةالملطاتقبلمنوالمتهم(..المحتلالثريط)فيلبنانبجنوب!ري

الله.بحزبوالعملياتالأمنممئولمغنيةعماراشهدفتببيروتالجنوبيةالفاحيةفي

لمدةاحتجازهمجرىحيث..سلامةوسليم،حاصبانيوبمام؟توماوصامر،نهرارمزيهمالأربعةهؤلاء

وتعرفوا،المحتلةالفلمطينيةالأرافيداخل)أشمورت(لجنفيمنفملةوزنزاناتأقبيةفيأثهرشة

6991.صتمبر12فيالمحكمةإلىإحالتهمقبلالثديدللتعذيب

قائلا:الثبانهؤلاءعنبالدفاعالإيرائمليةالمحكمةمنوالمكلف،()الصهيونيالدفاعمحامياصقغرب

تعاونهمب!ببالعدو،معالتعاملبتهمةأخرىدولةرعايامحاكمة!لىدولةتقدم،التاريخفيمرةلأول)إنه

هيهل.؟.المتهميناصؤلاءبالنمبةالعدوهو)من:المحاميوتماءل(.الدولةهذهأرضوعلىدولتهممع

نإ؟..أرضهممنجزأاحتلتالتيالمعتديةالدولةأمأرضها،علىويعيثونجن!يتهايحملونالدبدولتهم

!!أبرياء(..رمائناختطافقضيةهيإنماتجسى..قفيةليمتإذنالقضية

بعدعنتفجيرماجرىنا!ةعبودبوالطةلبنانجنوبفينهرارمزفيقتل2002ديممبرمنتمفوفي

دورلهوكان)شهيد(نهرارمزيبأنيعترفاللهفحزبالتفجير..عمليةعنالشولمنيعرفلمالآنوحتى

واختطافهم0002أكتوبرفيإ-ائيليينجنودثلاثةاشدراجمنها..ال!ريةاللهحزبعملياتفيهامايجابي

اللهحزببينالمئهوردالمفقةفي002،يناير92فيرفاتهممبادلةتمتالذين)وهمشبعامزارعمن

مععملفقدالأوصط..الثرقفيواحدرقمالعميلإنه:عنهمعاريفصحيفةفتقولإصائيلفيأما.(.وإسرانيل

بوندجيمسفهوجهاز..لأيالحقيقيولاؤهئعرفولمتقريباالمنطقةفيالوجودةالمخابراتأجهزةجميع

.-اللبنانيا)مجان()رأفتيكونربمانهرارمزيأننفمهالتحقيقفيالمحيفةوتشير..منازعبلاالأوسطالثرق

حياته.الثمنوكانالإصائيليينخداعفينجحوأنه

فمنلبنانياصجيناخمسينمعإصائيلفيعنهالإفراجتممزدونجاجاصشا،أرىكما،نهرارمزيكان

منلحدجيثىقواتومنعته..الإصرائيليةالخاصةالبحريةالقواتجنودأحدرفاتمقابلاللهحزبمعمفقة

الوموللهأمكنحتىاللهحزبمعمتعاوناالتجارينئاطهسارسةمنتمكنلكنه..الجنوبيةقريتهفيالإقامة

!!..وإعدامهبيروتفيلمحاكشهخطفهعلىوصاعدالحدود،علىالمريالحلاقأحمدمخبأإلى
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.،الجنوبفيلاقوهممامرةألفأكرمالإعدامإن..الياشنحنانقالتفيما

:تقولوهيصدرهاأعلىكبيرةزرقاءمساحةعنوكشفت

الخنازيرمنقطيعإنهمإطعامنا..أجلمنجسدياليهودخنازيرنهش"لقد-

".المتوحشةالنجسة

اللصالجاسوس

يتصورلمإذ..صوابهالعدوفأفقدتومفاجئةنجذاعنيفةاللطمةكانت

بينمنوأسرتهالحلاقانتزاعلدرجةالقهحزبقوةتعاظممدىالإسرائيليون

الموسادأسطورةمعهاتحولت،خارقةجريثةذكيةمخابراتيةعمليةفي..أحفانهم

العالم.بهايتندرأضحوكةإلىالمزعومة

لاستكشاف..أبيبتلفيأمنيونخبراءقادهاتحقيقاتجرتالسرعةوجهعلى

الدي05()4الوحدةفيالمهلهلةالأمنيةوالثغرات..الخاطفةالضربةولبسات

إلىأدتصفوفهمبيناختراقاتهناككانتإذاوعماالقه..حزبرجالاستغلها

خوفهم.ومصدرالشاغلشغلهمهوذلكوكان..العمليةإنجاح

صنالتهانئالقهحزبقياداتوتلقت..غامرةكانتفالفرحة..بيروتفيأما

مع،الحلاقأحمدطفليبكفالةاللهنمرحسنالشيخوأمر..وخارجهلبنانداخل

منوخوفا..المنتشرةالرعايةدوربإحدىالحزبإشرافتحت)هماالرعايةتقديم

ليسذلكأنالعامالأمينأعلن،الموسادعميليأسرتيالجماهيريالانتقاميطولأن

والتعاملالخيانةإلىجنحواالذينالأبناءإثممنأبرياءفالأهل..الإسلامتعاليممن

الأعداء.ء

الحلاقحاول..البدايةفيمنفرذاكانالذي..وزوجتهالحلاقءالتحقيقوفي

التفجير..جريعةحولهأحكمتبهاووجهالديالأدلةلكن..الخبلوادعاءالمراوغة

جهازعلىبصماتهمعتطابقتالديأصابعهبصماتكانتالثبوتيةالأدلةوأولى
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بهاحتفظتالذيمغنيةبفؤادالخاصا!هاتفرقموكذا..البقالةبمحلالتليفون

فقد..حينهفيالحلاقصورةعلىتعرفأنيبقالذيالبقالأماالجهاز..ذاكرة

عبثمنتفخةجريدةيحملكانبأنهوشهد..لوجهوجهاثانيةعليهتعرف

الانفجار.لحظةبمحتوياتها

بمكانرآهوبأنه..ضدهبشهادتهواجههالذي..قريبهشهادةأيضاهناككانت

الذي..السياراتمعرضبصاحبجىءثم..تخفيهبرغمعليهوتعرفالتفجير

..الأصليةبسيارتهصيدافيبداهاالديالسيارةمزروةبوثيقةالحلاقمنهاستأجر

وبمماتبالسيارةوجدتالديالبصماتوبمقارنةتردد،بدونالرجلعليهفتعرف

الشك،يقبللاتطابقهناككانالحلاق

صورعلىأطلعوهبعدماهستيريةتشنجنوبةفيوراحالحلاقأحمدانهارأخيزا..

صوركذلكالانفجار..خلفهاالديوالمتناثرةالمحترقةالمتقطعةوالأشلاءالجثث

منالسابعةفيطفلةبينهممنوكان..أطرافهمغالبيتهمفقدالذينالأحياءالمصابين

.المبتورةساقهاربطفيالجراحاتفشلتعمرها

فالمور..معهالمحققينأدهشتالديالمذهلةالحلاقأحمداعترافاتتوالت

ضميرفيهوحركت..إرادتهوك!رت..الأعماقمنزلزلتهعليهاأطلعوهالديالبشعة

المالولأجلللموساد..عميلبأنهفاعترفزمنمنذبداخلهماتالذيالإنسان

وذراعهالتجسسفيشريكتهزوجتهوأن..ووطنهوأهلهونفسهضميرهباعوالثراء

.المحتوممصيرهإلىترددبلاالأعمىحبهاوقاده..الأيمن

اعترفإذ..عجيبةمفاجآتتفجرتالايتجواب..منأيامعدةمداروعلى

الأحداثترابطوليدةجاءتإنما..البدايةفيعنهايسأللمخطيرةبعملياتالحلاق

واختطاف..الموسويعباسالقهلحزبالعامالأميناكتيالكعمليةوتسلسلها..

إسرائيل.إلىعبيدالكريمعبدالشيخ
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وتسليمهالغذبعبدحسينإسرائيلعميلاختطافعمليةمنقصدبأنهأيفاأقر

هولاغتيالهتمهيذانصرالقهحسنالشيخالعامالأمينإلىالتقرب..الحزبإلى

اختطاففيففكر..ذلكدونحالاوالأمنالسريةمنبحواجزإحاطتهلكنالآخر..

أمروهلكنهم..بالاسمالموسادتطلبهالذيالديرانيمصطفىالشيخومنهم،آخرين

..الديرانيمحمدعمه()ابنمعلذلكيخططونأنهميجهلكانفقد..يفعلبألا

الحزبثقةعلىمعتمذاالحزبلنشطاءاغتيالاتبسلسلةالقيامإلىتفكيرهفاتجه

.الشبهاتمستوىفوقوكونه،به

لمدولارألفوعشرونثلاثةالمولادمنأخذهماجملةبأنأيفاالحلاقاعترف

أنهابحجةالتفجيرعمليةمقابلشيئايعطوهلموأنهمواحذا..بنشامنهايدخر

..ضدهماللهحزبوأثارت..مفنيةعماداغتيالفيفشلت

سرقهاأنهالحلاقاعترففقد،صيدافيسرقتقدوكانت،المفخخةالسيارةأما

تقابلثم..الناقورةفيولونهاأرقامهابدلحيث..الراهباتبمنطقةمصطنعبمفتاح

لبنانالخبيروغادر،الناسفةالعبوةلتركيبخصيماجاءإسرائيليبخبيربيروتفي

ينفذكيفوعلمهالتفجير،وجهازالمفخخةالسيارةسلمهبعدماالتفجيرعمليةعمثية

جوانبها.بشتىالعملية

والعيةا!افعوان

منفبالرغم..مواربةبدونسهلةالياسينحنانالمومادعميلةاعترافاتوجاءت

بوجههاتحتفظتزالماكانت،طويلةلفترةولازمتهاأصابتهاالدبالانهيارحالة

البدايةففي..شديدةبعنايةللألفاظاختيارهادقةمعالساحر..الجميلءالبرى

..استقطابهبغيةحبهافيوأوقعتهتصيدتهالديهيلأنهابرئزوجهاأنأكدت

غصباأحبتهلكنها..ومشاعرهعقلهعلىاستحوذتحتىذلكإلىكثيزاوسعت

لحظةفيوصارحتهوالجاسوسيةالخيانةطريقعليهفأشفقتتقصد..أندونعنها

ابالموساداتصا)هابحقيقةصادقةحب
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كانماعكسعلىبهاتمسكاازدادبليهتملابهفوجئتبأنهاوتضيف

فيبرغبتهصارحهاأنإلىعواقبهتتوقعأوتفكرأندونالطريقفيفانقادتمتوققا..

تلكرفضوردرجاءالرائدلكن..بيروتفيمغاللعيشىوالانتقالمنها..الزواج

فقد..جوارهإلىيريدهاكانأنهذلكفيوالسبب..أصلهمنالزواجوعارضالخطوة

الوحدةفيرجالهمنالعديدوانتهكها..معهعملهابدايةفيجنسيااستغلهاأنسبق

ورضوخهاإرادتهاتكسيرذلكمنيقصدوكانوبعدها..التدريبيةالدوراتأثناء405

عملياتفيلاستغلالهتذمر،أوتفكيربدونجسدهامنحإهاواستسها..التام

الناقورةبمستشفىالمرضىمنوالأخبارالمعلوماتوجلب،والسيطرةالتجسس

سواءحدعلىوالزائرين

وردرجاءالرائدمنمتكرزاحملأحملتبأنهاالموسادعميلةاعترفتوقدهذا

بأنأكدتكما..بالحلاقتتعرفقبلمامرةكلفيسرانفسهاوأجهضت،ورجاله

رينيهالنقيبيتدخللملوالحلاقمعالخياممعتقلفيإعدامهاينويكانورد

فكرةصاحبةكانتبأنهاحنانقالتاعترافاتهامجملوفيلإنقاذهما.البياضي

كانتعندماالفكرةتلكوجاءتها..إسرائيلإلىعبيدالكريمعبدالشيخاختطاف

التخطيطفيزوجهاتشارككانتبأنهاأيضاوقالت..بيروتفيالعسلشهرتمضي

حسينالموسادعميلاختطاففي،أشيعكما،تساعدلملكنها..للعمليات

علمتوقد،وخطفتهاستدرجتهالديهياللهحزبمخابراتإنقائلة..الغذيعبد

ورد.رجاءمنذلك

الصورأنإذتكذلكأيضاوزوجها،إكراهوليدةالياشقحناناعترافاتتكنلم

أعمابعلىالضغطفيالسحرفعل!هاكان،الحلاقأحمدعلىعرضهالبقالدي

طلبتهماكل.الساقالمبتورةالمغيرةالطفلةمور3خاصة..الأخرىهيزوجته

طفليهاحياةبتأميقالسلطاتمنوعدهوشيءبكلتعترفأنأجلمنحنان

أفاضتطلبتبماالمحققونوعدهاوبعدما..والجامعاتالمدارسفيوتعليمهما

..تراوغأوتكذبأبذاتكنولمبها..قامتالديوبالتكليفاتباعترافاتهاتفصيليا
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الرائديمارسهاكانالديالزائدةالنفسيةالضغوطإلىخيانتهاأسبابأرجعتلكنها

ثمبأسرتها..بالتنكيلالمستمرةتهديداتهوإلىالجذور..أجنبيةلكونهاوردرجاء

فيبهايحتفظيزالماكان،)هاالتقطهافاضحةبشرائطذلكبعدالمتكررةتهديداته

عليها.التوقيععلىأجبرهاالديالإقراراتتلكأيضاهناكوكانت..مكتبهخزانة

!ها.يعطيهاكاننقودأيةاستلامإيصالاتإلىإضافة

فيالسبببأنهازوجتهمتهفانفسهعنيدافعزوجهافيهكانالذيالوقتوفي

كلمسئوليةعاتقهاعلىوتلقينفسها..وتدينتبرئهحنانكانتالموساد..إلىجره

الله.حزبضدنفذتالديالخسيسةالعمليات

كالحلاقوحيةأفعوانبيقفالحب..الدهشةإلىيدعووأمرعجيبتناقضإنه

هوالحب..اختلافهمعلىالبشربقيةيعرفهالذيالحبذاتهو..وزوجته

كلهالشقاءرمزأومعا..للطرفينالسعادةممدر..الحب

أماممثلا6991مارس91الثلاثاءوفيالموساد..عميلياعتوافاتانتهت

زيدالطيارالركنالعميدبرئاسةوكانت..بيروتفيالدائمةالعسكريةالمحكمة

وكانتشكر..ميسرالقاضيالمحكمةلدىاللبنانيةالحكومةومفوض..حلاوي

الأولى.العلنيةالمحاكمةجلسةفيمذهلةمفاجأةهناك

اولإعلباالعك!

يقبللملبنانمحاميوأن..المحاكمةمنالأولىالجلسةفيالمفاجآتأولىكانت

ثمالجلسةفرفعت..حقيهمافيالجرملقذارةالجاسوسينعنالدفاعمنهمواحد

أنطوانالبيروتيالمحاميتنتدبأنالمحكمةعدالةرأتبعدماالانعقادإلىعادت

وزوجتهالحلاقعنكوكيلا)هاشم

أحدلالكنأسرتيهما..عنبحئاالحضوروجوهتتفحصالمجرمينعيونكانت

الحراسبينفانزويا..الحلاقخالد،الحلاقلأحعدالأصغرالشقيقسوىبينهم

الذينالعشراتبيئمنواحدصحفييعلقولم..أسىفيبعضيهماويواسيانيبكيان
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والفضيحة،الخزلانبكاءأم؟.الندمبكاءأكانالبكاء..هذاعنالمحاكمةقاعةملأوا

أحدلالحظتئذ..بداخلهماكانمايعلمأحدلاوالأصدقاء؟..الأهلمنوالتناسي

!!يبكيانكاناماذاعلىيعرف

وتمذي..وتتمنى..تتفحصاللامعةعيونهماكانتكلها..الجلساتمداروعلى

لنقل:أو..الأملويخفتوالبكاء..والحزناليأسيخيمكانجلسةكلوفينفسها..

خنقا.ئخنق

لزوجته..القفصقضبانبينمنشقيقهمنرسائلثلاثخالدتسلممرة..وذات

مضمونهافيالرسائلكانت..شفيقلأخيهوثالثة..لوالديهوأخرى..رسالةالأولى

الجلسةفيإليهبالذهابويبادرواجريمتهلهويغفروا..يسامحوهأنمنهمتطلب

منالشللأصابهاأمهبأنيخبرهأنخالديشأولمتغير..شيءلالكن..التالية

وشقيقهوالدهورفضوانخرست..النطقفقدتوهيبةابنتهوأن..فعلتهجراء

لرؤيته.الذهاب

حتى..الصغيرينطفليهارؤيةمنوحرمتأهلها..تناساهاأيضاالياسينحنان

والحراسالحديديوالقفص..المحاكمةجلساتسوىبهتجمعهاتعدلمزوجها..

عنولوالحديثمجردمعا..بالحديث)همايسمحانولابينهمايباعدونالذين

وينبشالصدأ..يأكلهماناحيةفييجلسمنهماكل..الأيديبإشاراتأوبعد..

القبور.وصمت..المريرالطويلالفراقمعولبجسديهما

بالعملواعترافهماالادعاء..وممثلالمحكمةهيئةأمامثابتةالاتهامأدلةكانت

ضميرهعليهأملىا)هاشمأنطوأنومحاميهعا..فيهشكلامؤكذاكانالموسادلصالح

هيتلك..الرحمةالمحكمةعدالةمنملتمشا..استطاعتهقدرعنهمايدافعأن

للمجرمين.الرأفةوالتماس..المظلومنصرةفيالرائعةمهنته

الحلاقبداحيث..بالحكمالنطقجلسةكانت.6991يونيومنتصفوفي

وأحياتامستغرقا..سورةفييقرأأحيانا..بيديهمصحفاأمسكوقدخائزا..شارذا
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كانتبينما،الفراغعبرالمجهوليشقرئاللاشيءنقطةإلىعيناهتزوغأخرى

..المدرارةدموعهالتمسح..وفينةفينةبينيدهاترفعلثعرهاسترتالديحنان

تتلمسأو..تعرفهوجهابينهامنتلمحربماوانكسار..فزعفيالوجوهوتتفحص

.القضبانعبرإليهاتنطلقشفقةنظرة

عندها..المحكمةهيئةودخلتوقوفاالحضورفانتصب،الحاجبنارى

..الحكممنطوقيتلووهوحلاويزيدبشفديالأنظاروتعلقت..الأنفاساحتبست

الشاقةوبالأثغال..بالرصاصرمياالحلاقالبديععبدأحمدبإعداميقضيالذي

لزوجته.عاماعمثرخمسة

بينما..عليهمغشياالحلاقوسقط..المحكمةلعدالةالحفورصفقلحظتها..

إلىيجذبونهاوالحراسحتىتصرخ؟ظلت،عاليامراتاالياسينحنانصرخت

مؤثر:شنمائيمشهدفيالوعيالغائبزوجهاوتنادي،القاعةخارج

!!..(المجرمةأنا..المجرمةأنا.أحمد..)أحمد.-

يلتقيمرةآخرتلكوكانتال!ثهير..روميةسجنإلىالمنهارالموسادعميلأخذ

الأحدا:وتسارعت..ذلكبعدالمفاجآتتوالتإذ..لوجهوجفاوزوجتهفيها

اتفقاوحيةثعبانبينحبقمةونهايةوالغدر..والجاسوسيةالخيانةنهايةلتمنع

.والإجرامالقتلعلى

الرحهةرصاصة

وفي..الحكمعلىللتصديقالعلياالعسكريةالتمييزمحكمةإلىالقضيةملفأحيل

يقبللانهائيحكمأنهيعذيبما،عليهالتصديقتم6991يوليو24الأربعاءيوم

،لبنانفيالعسكريةالقضايالنظامطبقا،الحكمأحيلذلكوعلى.النقضأوالطعن

عليه.للتصديقا!هراويإلياسالجمهوريةرئيسإلى

لملبنانفتاريخ..الحلاقيعدمألاكبيراحتمالهناكأنمفادهاأقوالترددت

مخاوفهناككانتلكن..قبلمنالموصادجواسيسلأحدواحدةإعدامحالةيشهد
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42فيالحكمتوليهمنذإعداماتخمسعلىصدقأنسبقا)هراويفالرئيسأيفتا..

وكلها..واغتصابقتلجرائمارتكبوالأشخاصإعداماتوهي..9891نوفمبر

االبريديثاكرللمجرمبالرماصرمياكانتفقطواحدةإلابالشنقإعدامات

.افاطمةالأولىلزوجتهالرسائلكتابةعنيكفلاروميةسجنفيالحلاقكان

كذلك..بعامينيصغرهاالذيهيثموأخيهاعافاعث!رالستةذاتوهيبةولابنته

..إنسانزارهأو،واحذا.جواتجايتلقفلم..شفيقولأخيهلوالديهالكتابةفيأفاض

منهتمكنالأياممرورومع..وعسىلعل..الكتابةعنيتوقفلمذلكبرغملكنه

لساعاتنحيبهفيعلو..مضجعهتقضالليلكوابيسعليهوهجعت..والفزعالخوف

أحدلالكنبرجا..فيأولادهطلبفييرسلواأنكثيرةأحيانفيويصرخ..توقفبلا

يجيبه.

أيدالذي1719رقمالجعهوريالمرسومصدر6991سبتمبر18الأربعاءيوموفي

النبأاللبنانيالشارعواستقبل..الحلاقأحمدبإعدامالعسكريةالمحكمةحكم

فطاشالحلاقمسامعإلىوصلثم..بينهمفيماالخبرالمسجونونوتداول..بالابتهاج

السميكة.السجنجدرانلصراخاتهوارتجت..عقله

مساءالسجنمأمورزارهذلكوعلىلبتمبر..21السبتصباحالإعدامتنفيذتقرر

علىوبأنهمالرئاسةمنطوقعلىأطلعهحيث..الانفراديةبزنزانتهسبتمبر18

فأجابهالتنفيذ..ميعادعنالحلاقفسأله..القانونحدودفيطلباتهلتلبيةاستعداد

بعديتحددلمذلكبأن،عثمانفؤارالعقيدالمأمور،

لهالسماحطلبثم..بشدةيرتجفأثناءهاالحلاقكانصمتلحظاتومرت

مرتعشةبحروفبيدهوكتبوقلقا..ورقةطلببعدها..الحمامإلىبالذهاب

وان..المسلميقأعناقفيأمانةأولاديوجعلت..إلرائيلمنتبرأتقد)إني

وألائبئخونيأنوأطبعذب..يعفوأنراجياالفه..إلىئئثفإنيأخطأتكنت

القصامىفيولئم"عليهامكتوباصدريعلىووقةيضعواولاعيذي..يعصبوا
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يقيمواوأن.برجا.فيأهليأرضفيأدفنأنأوصي!اني..أالألبابأوليياحيالم

زوجديأحبوانيخائتا..ليمىالحلاقأحمدأنالعالميعرفوأن..جنازةلي

يفرجواأنوأتمنىحنانزوجديوأحب..هيثموابنىوهيبةوابنديفا!ة

وكذلكعذيترضىأنأيممنوأطلبوتقبيلها..برؤيتهاليويسمحواعنها..

دارفيأولادييضعواأنأويدولابالأولاد..وشفيقخالدشقيقيئوأوصي..والدي

(.الأيتام

سجينةلكونهاحنانزوجتهإحضارباستثناءطلباتهكلفاستجيبت

التالي:العحفرتسجل.6991سبتمبر21السبتيوموفي

الدائرةوئيسانتقل699100أيلولشتمبر/21فجرربقاإلاالسادسة)في

دائرةلدلىالأولالقلمرئيمىيرافقه.أسطا.سليمالقاضيالشماليالمتنفيالقضائية

وصيةتنفيذعلىللوقوف،المركزيروميةدمجنإلىعون..سهيلالمنتدبالتنفيذ

الع!كريةالمحكمةرئيصالحكمتنفيذوحضر..إعدامهقبلالحلاقأحمد

من!ةوقائدشكر..ميسروالقاضي..حلاويزيدالطيارالركنالعميدالدائمة

الأسلمةقسمفيالمسئولالعلايليأنسوال!ثيخحجار..جورجالعميدلبنانجبل

المركزيروميةسجن)قائد(وآمر..الهاشمأنطوانوالمحامي..الفتوىدارفي

منصورالمؤهلالضبطوكاتب..عسافخضرالسجنوطبيب..عثمانفؤادالعقيد

وارتمت..الأربعةخالد..وأولادهبشقيقهإعدامهقبلالحلاقوالتقى..الخوري

علىالعلايليال!ثيخوساعده..الشهادةائحلاقتلاثموالدها..قدميعلىوهيبة

..هناكوأوكع..معصوبتينكيروعيناه..خشبيعمودإلىاقتيدثميتوضأ..أن

شكرميسرالقاضيتلابتخديرهمنهطبات،وسطالعمود..إلىيداهوربطت

)12(الرصاعىإطلاقعمليةنفذثمفسقنة..حبونجاأعطىوقد..إعدامهمرسوم

)رصاصةالميريمسدسهمنأطلقف!ابطواستكملها..الأمنقوىعناصرمن

مستشفىإلىالحلاقجثةإسعافسيارةونقلت..الموتحتمتالذب(الرحمة
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قريتهفيلدفنهذووهتسلمهاحيث..روميةمنالقريبالحكوميالباشقظهر

برجا..(.

منلبنانإلىوالديرانيعبيدالشيخانوعاد،وزوجتهالحلاقأمرانتهىهكذا

لقد.إسرائيلأمنيهددالذيالمرعبوالشبحالبعبعهومغنيةعمادزالوماجديد،

اختراقفيتننباومالحنانالإسرائيليالعقيدفشلكما،اغتيالهفيالحلاقفمثل

وبالفدائيةبالتهبالإيعانتسلح،مغنية،الحزبأمنتولىالذيفالرجل.القهحزب

أعماقهمغنيةعمادقرأالذىالصهيونيالعدومعالتعاملخبرةجانبإلى،والصلابة

بشللوإصابتهعدوهدحريستطيعهذاكليمتلكومن.شيفرتهألغازوفك،

..!!الخوف
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اللهندلمطثللدأكتياللةهطاه

!إ..بي!هنفي

المتط!ةالولايانهلأإلللرائيلطلبط..الللمئا

محا!أهيبأتطرهـلانتطايافيلكنولو!ئااؤ)ت!امة

لل!!يهة.بضربةمنهالتطل!ل!اقاللهثربى

لاقتفا،بللثر؟جالللاللديليم!اهـلالأالتبلللللاأقما)

بأىا!للط)بثثطلأللأ)ا!طدبى(..الزمحي!أثر

ل!ا!نلا..بعميللللتقا،ليرإن..إلعطباط!ا

ألللهـ!ابطممناهاها!ثةال!اهةثانتأ؟

ا))هـلاأى!اللبناثحالثميلأبىتبيبأ505المولللافى
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وطلةكاريزما

الفلسطينيةالمقاومةطرد،8291عامبيروتوحمارلبنانغزونتائجمنكان

المسلعونشكلهااستبسالاأكثرمقاومةخلقأخرىناحيةمنلكن..هناكالمتمركزة

قوةأييضاهيمستوىعلىتعقيذاأكثرقوةاللهحزبوأصبح..لبنانفيالشيعة

للاحتلالالأولىالأيامخلالعليهيقدمونرجالهكانبمابالمقارنة..نظاميةعسكرية

.للبنانالإسرائيلي

تشكيلاتهوكانت،السريالعملعلى)1(التأسيسمرحلةفي(الله)حزباعتمد

المسلحةالمقاومةإطارفيكانالأساسيعملهلأن،عسكريةطبيعةذاتالتنظيمية

التجمعاتعلىتقتصرالعلنيةتشكيلاتهكانتحينفي.وعملائهالإسرائيليللجيش

.والبقاعوالجنوببيروتفيالدينية

عام(المفتوحة)الرسالةإعلانعندفكان،للحزبورسميعلذيظهورأولأما

وحرص.اليومعليههوماإلىوصلحتىفشيتا،شيئابالتطور،بعدهاليبدأ8291،

وعدم(،الشورى)مجلسالجماعيةالقيادةاعتمادعلىالمرحلةتلكخلالالمؤسسون

اسمبروزرغموعلى.الحزبفيشخصيةلأيالعامالأمينأوالرئيسصفةإعطاء

يقتصركاندورهأنإلا،8591فيالحزبباسمرسميكناطقأمينإبراهيمالسيد

،للحزبالسياسيةالمواقفعنالإعلانعلى

الأولىللمرةسعحإذ.المجالهذافيمهقاتحولأالقه()حزبشهد9891وفي

وقراراتهالأخيرمواقفرابطا،بالانتخاب،العامالأميقمنمبقيادييهأحدبتولي

ووضع.الحزبفيالأولىالقرارسلطةيزالولاكانالذي(الشورى)مجلسبموافقة

شتيقمنهماكلمدة،ولايتينمنلأكثرالعامللأمينالتجديدبعدمأساسياشرطا

التقى8591العامفيأت:9991سبتمبرعددالمربيالندبهجلةأحمدلمجدرفعتللدكتورمقالفيجاء)1(

والتياراتالأحزابركاموصطجديد()حزبميلادليعلنوا،الثيعيةالإسلاميةالحركةأبناءكبارمنخمحة

وفي.!للبنانالإسرائيليالغزوعثيةوصياعلنياوتنظيفاحزنجا(926)إلىوصلتوالدي،القائمةاللبنانية

الإسلامية-مقاومتهعنالوافحإعلانهوجاء،اللهلحزبالتأشيمالأولالبيانصدر)8591(العامذلك

الصهيوني.العدوفدبالأياسالوجهة-لهالع!كريالجناح
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هذاتولىمنأولالطفيليصبحيالشيخفكان.(سنواتثلاثبعدفيما)أصبحت

مروحيةاكتالتهالذيالموسويعباسالشيخخلفهثمفقط(،واحدة)ولايةالموقع

)1(اللهنصرحسنالشيخالحزبقيادةفاختارت2991.فبراير16فيإسرائيلية

سلفهولايةليكعل

)32الشابذلكاستطاعإذ،الحزبمسيرةفيمهقامفصلأكانالاختيارهذا

نسجهاالتىشرنقتهمن(الله)حزبيخرجأن،القياديةبشخصيته(آنذاكعاما

دروصهالخضار،بيعفيوالدهوساعد،فقيرةأسرةفي،0691أك!طس21فيالنبعةمنطقةفينصراللهؤلد)1(

بدايةمعانتقلثم.الفيلسنفيالتربويةالثانويةفيوالتكميلية،الخاصة(النجاح)مدرتفيكانتالأولى

وعين)ا!!دى(جمعيةبتأليساستهلثقافيانئاطاسارض!فيهاوقطنصور.قفاءفيالبازوريةإلىالحرب

النجفإلىصافرذلكبعد.الرسميةمورثانويةفيدرولهعنالانقطاعدون،البلدةفي)أمل(حركةعنسؤولأ

لبنانإلىوعاد.وثيقةعلاقةبينهماونثأتالوصيعباسإلىفتعرف.دينيةدروسلتحميل7691عامبالعراق

فيالمنتظراالإمام)مدر!مةفيالدينيةعلومهوأكمل،العراقيةالملطاتمنلمضايقاتتعرضهبعد7891عام

بعلبك.

فيوعضؤاالبقاعإقليمعنأسايياسؤولأوعئن)9791()أمل(حركةفينمثاطهاشأنفالمرحلةهذهفي

طريقةمنتقذا8291عامالإسرانيليالاجتياحإئرالحركةعنانفصلأنلبثمائم(،)8291ال!ياسيالمكتب

الطفيليمبحيمع(الله)حزبنواةبذلكمؤسسا،إلرانيلمقاومةخطواتبدأالفزو.معقياداتهاتعاطي

العامالأميناكتيالإثرعائاأميئاواختير8591(-)8291البقاعفيالحزبس!ؤوليةفتولى،المويويوعباس

فيتعديلبعد،مراتأربعلهوالتجديدانتخابأعيدثم،سلفهولايةمكملا()2991الولويعباسالسابق

ذإ.الحزبصونفيالحساسةالمنعطفاتفيالعارفونيفمره،اللهلنصرالمتواترالتجديدهذا.الحزبدصتور

التيالانتكالةوتجاوز(للمقاومةالجهود)كلثعارفطبقا)أمل(،حركةمعالداميالاقتتالروابمنأخرجه

بعدبمرعةالتنظيموتعافي.الممياصيةمصداقيتهإفعافإلىوأذت6991انتخاباتبعدالحزبلهاتعرض

مكامنعنوكثفت.الطفيليصبحيالثيخللحزبالأولالعامالأمينأطلقهاالتن(الجياع)ثورةانعكاصات

رأصه،علىاللهنحريكنلمولو.والاقتمادي،والاجتماعي،السياليوبرنامجهالحزبمثروعفيالخلل

وهجه،للحزبوأعاد.الخللومكاصنالكمائنتخطىأنهكير،بنيتهفيأعمقوالثرخأقوىالصدمةلكانت

)هادي(نجلهاشمثهادوكان.النوعيةوعملياتهاالإكلامية()المقاومةعبرالساحةعلىأساسيةكقوةوفرضه

تشهدلماللبنانيةالساحةأنخموضا،نادرةايمانيةلحظة،للحزبالخاصةالقواتفيعنمزاكانالذي

.النارجبهاتعلىالكبارالم!ؤولينأبناءانخراط

آمنبقلبوقفكيفوتذكروافيها،)اللنغعنعاجزينوقفوا،اللهنمرشخصيةصناقتربواالذ!نبعض

0015نحوضواتمدىعلىاحتضنوكيف،8991يونيه27فيجثمانهالستعادنجلهنعثىأمامومطمئن

وروعتهبيروتفيوثاتيلاصبرامخيمدخلمنوأولتايمزمجلة)مراصلفيسكروبرتولاحظ.للحزبشهيد

قصير،أحمدكانوأو!!م،اللهونحرالحزبلدىالأمفىالمريالملاحموالايتشهادأن(المذبحةمدصة

8291نوفمبر11صباحفي01.7الماعةعندللحزبالأولىعمليتهنفذالذيصور،قضاءفيمعروبقريةابن

.وجنديضابطبينإصرانيلياقتيلأ375حامذا،صورفيالإصرائيليالعسكريالحاكممقرمبنىفد

)001بيروتداللهنصرح!قاغتيالساولة228
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مدىأوسعوجماهيريسياسيففاءإلى،عمرهمنالأولالعقدطوالنفسهحول

أكملبعدماكاملتينلدورتيناللهلنصرالتجديدفيالحزبقيادةتترددولم..وأرحب

سلفهولايةمدة

)سبعةالشورىمجلساتخذ،8991عامفيانعقدالذيللحزبالعام.المؤتمروفي

دورتين،منلأكثرالعامللأمينالتجديدتمنعكانتالديالمادةبإلغاءقرازاأعضاء(

فيممداقيتهقوةبسببواحترامهمالجميعثقةكمبفينصراللهحسننجحبعدما

ورابعة.ثالثةلولايةمنمبهفيبالاستمرارلهسمحالذيالأمر.وخارجهالحزب

موقعه،فيالفهنصر)تثبيت(فيالتفكيرجرىفقد،الحزبمصادروبحسب

وطةكاريزماإنها..فحسبالتجربةوليمس،ذاتيةمواصفاترصاالقيادةالأن

وهي.(وخبرةوسروإخلاعىووعيوحضور،سلسبشكلالمخاطبةعلىوقدوة

اللهنصرشخصفيتتوافرمواصفاتجميعها

ورقة(الإسلامية)المقاومةجعلمناللهنصرحسنتمكنوجيزةفترةغضونففي

مستفيذا،المنطقةفيالعسكرية(التوازناتالعبةفيحساب)!ايحسبإقليميةضغط

لذلك.مواتيةسياسيةظروفمن

جانبمنسيايموحتىولوجسدي)1(وماديبثريجهدكلالمقاومةاستهلكت

الثمانينياتمنالثانيالنصفمنذد)المقاومة(مرادفااسمهباتحتى(،الله)حزب

0002مايوفيلبنانجنوبمنالليليإسرائيلهروبوحتى

طويلةومواجهةخاص..موقفنصراللهحسنحياةفيالكاتيوشالسلاحوكان

مهاجمةعنإسرائيللردعالسلاحهذااستخدمحيث..وإسرائيلاللهحزببين

أبريل/نيسان)تفاهمقيامإلىأدتالديالعواملطليعةفيالكاتيوث!اوكان..المدنييق

.)6991

الأصاصةالعملياتتعنيالريافياتفيوهي.المنطقيالتفكير:وتعنياللاتينيةمنعدا"أورا!االلوجستية)1(

وسانلمختلفبينالتوفيقتعنيالعسكريةالميدانمةالإداريةالثنونوفيقممة(..ضربطرح..)جمعالأربع

عالم.تجمثرو3-قضايالعدةالمتكاملةالثاملةالنظرةتعنيالعامالمفهوموفي.الجيوضو!!انوالتموينالنقل

1922)..بروتفىنصراللهح!قاغتيالساولة
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الاغتيالخطط

الله:نصرحسنيقول

لاستشهادالتالياليومفيكانتالكاتيوشافيهااستخدمناالتنالأولى)المرة

الإسرائيليةالقراءةلأنوذلك..الموسويعبالىالسيدللحزبالسابقالعامالأميق

الموسوياستشهادأنافترضواإذ..خافةكانتالموسويلاغتيالالتالياليومفي

نأتصوروا..المجاهدينلدلىمعنوياوانهياؤاالحزبفيداخلياتفكقاسيسبب

أنهموالحقيقة..الآنأوالسابقفيكذلكيكنلموهوشخصعلىمركبالحزب

الثالث.جاءالثانيقتلواوان..الثانيجاءعاقاأميتاقتلواإن

بعضدخولبغيةفهاجموامناسبةالفرصةالإسرائيليوناعتبريومها

اغتيالاتباعأوادواأنهمأي.(.الله)حزبشمبانمنعدذايعتقلواوأن..القرى

بشراسةالشبابقاوملكن.المقاومةانهيارأملعلىجذامؤلمةبضربةالموسوي

وبدأ..إسراثيليونوجرحىقتلىوسقطإسرائيليةآلياتتدميروتمعاليةوببسالة

والمدنييق.القرلىعلىالقصف

الشماليةالمستعمراتقصففكرةطرحتالنو3هذامنقاسيةهجمةوأمام

المستعمراتقصففيسنستمرالمدنييقعلىالقصفيوقفوالمإذا:وتهديدهم

أيضا..

مذهلةمفاجأةكانتلأنهاجذا..مؤلمةكانتبالكاتيوشاالأولىالضربة

علىالقصفوأوقفاستجابالعدوأنالصواريخإطلاقبعدورأيناللإسرائيلييق.

.(السرهذاالتقطنايومهاومن..المدنيين

علىللقضاءويخططونيحللونإسرائيلقادةوقف،كهذهعسكريةعقليةببروز

عنهاكشفتمامنهالاغتيالهعديدةخططهناكوكانت..ثمنوبأياللهنصرحسن

جاءوقد..9991منتصف(ريبورت)فورينالبريطانيةالأمنيةالمعلوماتنشرة

المجلسموافقةعلىحصلنتانياهوبنيامينالإسرائيليالوزراءرئيسأنبالنشرة

1)..بير،تفالكانصرحسناغتيالمعاولة023
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زرعحيث..اللهنحرحسناغتيالخطةعلىوالسياسةالأمنلمثئونالمصغرالوزاري

نأالمفترضمنكان،طريقجانبعلىذكيةقنبلةالإسرائيليةللاستخباراتعملاء

لمالاغتيالمحاولةلكن..مرافقةسياراتوقافلةاللهنصرحسنسيارةعليهتعر

.الأخيرةاللحظةفيآخرطريقااستخدمالعامالأمينلأن،تنجح

التالياليومفيالقنبلةعلىعثرواالحزبمقاتليأن(ريبورت)فورينوتضيف

حزبفيالمفرقعاتخبراءأحداستشهدذلكوخلالتفكيكها..وحاولوالزرعها..

خبيربأنالادعاءإلىالبريطانيةالنشرةحسبإسرائيلسارعتفبماالفه)1(..

المجلسأعضاءأنالنشرةوأردفتمنعها..منمدبرةعمليةفيقتلالمتفجرات

متفجراتخبيرتصفيةحولأنباءمننشرممااستاؤواإسرائيلفيالمصغرالوزاري

العمليةعلىموافقتهمإنحيث،نتانياهومنإيضاحاتوطلبواالقه(..)حزب

إلىالإسرائيليالوزراءرئيساضطرمماشخصيا..القهنصرحسنلتصفيةكانت

تنجحلمولذلك..الأخيرةاللحظةفيتشوشقدما)شيتابأنبخجلالاعتراف

..(.اللبنانيالزعيماغتيالمحاولة

مؤازرتهاالمتحدةالولاياتمنرسمياإسرائيلطلبت..مباشغالفشلهذاوبعد

منهالتخلصبهدفنصراللهحسنالعامالأمينتحركاتتحديدفيتكنولوجيا

أجهزةبأحدثالمزودةالتجسسأقمارأنإلىواشنطنوأشارت..جويةبضربة

يتحركالتيبيروتفيالجنوبيةالضاحيةمناطقمستمربشكل)تمشط(التصوير

حيث..العملياتيالرصدعنعاجزةتظلالأقمارهذهلكن..اللهنحرحسنعبرها

فيمختلفةسياراتواستعمال..مسارهوتغييرتحركاتهإخفاءعلىالعامالأميندأب

نظزا،الحقيقيةنصراللهحسنبتحركاتالتنبؤيمكنلاوأنه،للتمويهمرةكل

بحيثالمهارةفائقمستوىعلىرجاليديرهخطير،أمنيبجهازالفهحزبلتمتع

اختراقه.يمعب

د!مبر27فيالعبوةتفكيكعنداضثهدالذي-جبميلبلاد-أطماقرسةمنأحمد(حيدر)زاميإنهقيل)1(

بعلبك.بمنطقة8991

231)001بىتفىنصراللهعنلىافتط!عدلة
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الأمليفقدوالم،الإسرائيليونيدركهاالديالقهحزباختراقصعوبةوبرغم

تحليليةدراساتووضعوا..والاحتمالاتالخططكافةدرسواإنما..ذلكفينهائيا

الله.نصرلحسنللوصولماوسيلةإيجادإلىتقودهمقدعديدة

الحاجةوظهرت..اليومطوالمستمرةإلكترونيةمراقبةالأمراستدعى!هذا..

التجسسعنالاستغناءيمكنلاحيث..الحزبمنظومةداخلعيونلوجودالملحة

التجسسوأقمارالمتقدمةالفنيةبالمعداتفقطوالاكتفاءالحالاتهذهمثلفيالبشري

الصناعية.

الاستخباراتأجهزةأصابالفهنصرحسنلاكتيالالمتواصلالفشلأنبيد

غرفالديالمعتادةالعملياتضد)محصن(فالرجل..اليأسيشبهبماالإسرائيلية

ماوهذا..اللهحزبمعالشاقةالصراعرحلةطوالالمكررةخطوطهاوكشفتأسلوبها

بحدهيجديدةلعمليةخططوالذلكمؤخزا..إسرائيلفيالأمنأجهزةرؤساءأدركه

الفضيحةتصاحبهفشلأوأكيد..نجاحإلىتؤديقدمغامرةذاتها

داخليعملجاسوسأخيزاللموسادتوفرعندماالجديدةالعمليةفيالتفكيربدأ

إليهعهدالديالتكليفاتوتنفيذالأياممرورمعبهالثقةدرجةارتفعت..اللهحزب

حزبالإسرائيليالاستخباراتجهازيخترقأنالخطةواقتضت.بيروتداخلبها

اغتيالخلا!هامنيستطيعأمنيةثغرةإيجادإلىيؤديبما،العميلهذابواسطةالله

.دارهعقرفينصراللهحسن

منهربا،0002مايوفيلبنانجنوبمنالمفاجنالإسرائيليالانسحابوبركم

)إيهودالوزراءرئيستبناهاالتيالعمليةإلغاءيتملم..الموجعةالقهحزبضربات

حيثعليها..بالوافقةالأمنأجهزةإقناعفيباراكواستماتشخصيا..(باراك

التيوالعناصر..والافتراضاتالمتوقعةالاحتمالاتمنطويلةلدراسةالخطةخضعت

الأمر..تطلبإذاوالبريةوالبحريةالجويةوالسيطرةوالمساندةالحمايةفيستشارك

الأمنيةالموافقةبعدللتنفيذجاهزةوأصبحت0002أغسطسفياعتمادهاتمأنإلى

والسياسية
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الأسيرالهوسادفهابط

ضابطوهو..للععليةإعدادهتمقد(تننباوم)الحنانالإسرائيليالعقيدكان

للسفرأهلتهسريةعملياتفيواشترك،عديدةتدريبيةدوراتحازكفءمخابراتي

اللهحزبفيبهالموثوقالجاسوسمعوبالتنسيق..مزورةأجنبيةبهويةبيروتإلى

الأميننصراللهحسنلتحركاتزمذيوجدولخريطةوضعإلىالتوصلالمطلوبكان

عمليةفيباغتيالهللقيام..وبعلبكالجنوبيةالضاحيةفيالسريةومقازاته..العام

الموثوقوالجاسوستننباومإليهايتوصلالتيللمعلوماتتبقاوثديدةمركزةقمف

.الدولاراتمنالآلافعشراتتسلموالذي،اللهحزبفيبه

التغطيةبفضل..مهمتهنجاحفييثقومخابراتياأمنياالمؤهلتننباومكان

المعلوماتوكذا..للخطةوالمخابراتيةالسياسيةوالمباركة..لهتوافرتالديالناجحة

الذيالقهحزبأمنجهازأنأيفتا..وقيادتهنسى..لكنه..تجمعتالديالميدانية

..إسرائيللدىمنهايتوافربماقياشاالإمكاناتمحدوديةبركم..مغنيةعماديرأسه

ضللتتجذا..مشهورةسوابقوله..الاختراقيةالعمليةهذهمثلضدبالمرصاديقف

حزبلخططاستيعابيلتحليلالتوصلعنوأعجزتهمقدراتهمفيالإسرائيليينثقة

وفهمها.الأمنيةالقه

..الإسرائيليةالمخابراترجالإليهاينتبهلمفادحةأخطاءهناككانتبالفعل

شتىعنأعينهموأكمضواترد..لاالديالقوةهاجسوتملكهمالوهمحامرهمإذ

الليلأستارتحتلبنانجنوبمنالانسحابفضيحةلكن..الفشلاحتمالات

الجيثىهيبةباستعادةمفتوحةبعيونيحلمونباتوالذلك..مضاجعهمتؤرقكانت

الأخرىالأمنيةوالمؤسساتالموسادهيبةوكذا،اللهحزبقهرهالذيالإسرائيلي

بكاولشبعا)1(فيإسرائيليينجنودثلاثةواختطاف،الليلىا)هروبأذ)هاالدي

اللاسلكيةاتحالاتهموأجهزةأسلحتهم

رجالاختطف،لبنانجنوبمنالإصائيليالان!حابمنأشهرأربعةحواليوبصد،0002أكتوبر7في()1

عن-عاجزةوعتادمابقوتهاإلرائيلوقفت،مذهلةعسكر!ةعمليةفيإلرانيليينجنودثلاثةاللهحزب

233))..بروتفىنصراللهحسناغتيالمعاولة
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جنرالاتأحدأخرجتالتيللدرجة..ومروعةشديدةالاختطافصدتكانت

بضباطه:الاجتماعحجرةفيفصرخ..رشدهعنالإسرائيليالجيثى

داخليطاردونناإذنلماذاأرادوا..كمااللبنانيالجنوب!!متركناالقد

يهنألنلكنهالنصرفرحةأسكرتهالفه..حزبزعيمنصراللهحسنإنهحدودنا..؟

!..!)1((الثمنسيدفعجذا..قريب..قريبفعمابه..طويلا

القهنصرمنواثقا..قلبهملءيضحكالقهنصرحسنكانالآخرالجانبعلى

الأمنيةالبنيةلاختراقالإسرائيليةالمحاولاتإحباطعلىالحزبرجالومقدرة

السرية.البالغةالعلياالأسرارإلىالوصولأو،للتنظيم

بمغادرةوإقناعه،القهحزبفيالموسادبعميلالاتصالتكئيفتمالأثناءتلكفي

الله.نصرحسنلاكتيالالتخطيطبغية،بيروت

المراقبةوأجهزةالإلكترونيالصوروجودبركم،شبعامزار3منطتةداخلتمتالعمليةأنذلكتمد!قها.!

خاطفة.صعةفيونفذهاللهحزبانتهجهالذيالعملياتيالتكتمكمهارةعلىتاكبانجاحهاوكان،التطورة

التيالمتحدةالأممقواتفدبثكوىإصرانيلتقدمتثبعا،مزارعفيالثلاثةالإصائيله!نالجنودأيربعد

ادعت،الفدانمةالعملمةوقانعصورفيد!وشريططهورمعخاعة،صنوفهاخلفالفدانمةالعمليةوقعت

منأصليةنمخةتريد-إصرانيلأي-وأنها،بتصوكرهقامواالذينهمالهندكةالكتمجةجنودأنإسرائول

.الأصىالثلائةالجنودعلىوالاطمئنانالثرول،

نقلفيكمثللاالدولمينالجنوردورأننصراللهحسنأعلن،الإسرانطيةوالمطالبالاتهاصاتأمام

صورهولم،حوزتهفيموجودالخطفعمليةصورالذيالفهديوثرولأنكما.الإصرانيليالطرفإلىمعلومات

أنهاللهنمروكرر.المنابالوقتفيعنهيكثفو!وف،اللهحزبمنعناصربل،الهند!ةالكتيبةمنجنود

لبنانيأير)0015(مقابلفيإلاعنهميفرجولن،الثلائةالإسرائيلمينالجنودعنمعلوماتأيةيحطيلن

.حرجموقعفي،المر!ةوالروصةالألمانمةالوساطةيذلكفوفع.الإسرائيليةالمجونفي،وعربي

الاصتخباراتأناستانبولفيمعلوماتكثفتحعثجؤا،اللهنمرح!نباختطافإسرائعلفكرت)1(

مجالفياالأمنيبالتعاونملغاإصرانالماطلنارفضت،+*()مب(3بااختزالأالمعروفة،التركيةالعسكر!ة

طهرانإلىدمثقمنانتقالهلدى،اللهنصرحمناللهحزبعامأمين!عتمدهالذيالطهران()خطمتابعة

أنهابحجةمطاراتها،أحدفيالههوطعلىإكرانيةطائرةصابقوقتفيأركمتقدتركياوكانتوبالحكس.

أخنقتبعدما،جؤااللهنمرحمناصط!ادعلىترامنإصانيلأنعلى!ؤكدبما،اللهلحزبالأصلحةتحمل

المستحيلمنتجعلزعحها،لحما!ةشدةأصالمبتعتمد،اللهحزبفيالأمنيةالأجهزةلكنبزا.ذلكفي

التحليق.خطوكذلكالجو!ةتحركاتهمواعمدتحديدأورصدهلىمعبولالتالياصتخباراتيا،ملاحقته
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وبعد..بيروتفيبرجلهمالأوربيةالعواممإحدىفيتننباومالموسادضابطالتقى

فكرةمقترخاضخقا،ماليامبلغاالعميلاشتر!أسبوغااستغرقتمطولةاجتماعات

فائقةوبمهارة.الواقعأرضعلىالاغتيالخطةلرسمبيروتإلىالموسادضابطسفر

للعملية.التخطيطأجلمندعوتهحولشكوكأيةإثارةدونالسفربفكرةأقنعه

حزمحتىأيامإلاهيوما،سفرهعلىالموسادوافقتبعدماتننباوماطمأنعندها..

.لبنانإلىطريقهفيحقائبه

أصنمبعثذاتهحدفيوهذا..أعمالرجلأنهإلىيشيرالأجنبيسفرهجوازكان

مماتحركاتهفيبالثقةالإحساسصاحبهاتمنحالمناسبةفالتغطية..لهشخصي

الأموركانتالدوليبيروتمطاروفينفس.وهدأةباطمئنانمهامهتنفيذعليهيسهل

الراحةتبعثوالأمنالجوازاترجالفابتسامات..وصولهلحظةمنذطبيعيةتبدو

والتفاتة..بسيارتهانتظارهفيببيروتالموسادعميلكانالمطاروخارج..للقادمين

.يرامماعلىيسيرشيءكلأنلهأكدتالخارجيةالساحةعلىتننباوممنسريعة

يضاحكالطريقطوالوكان..بيروتباتجاهالأنيقةالسيارةاللبنانيمديقهقاد

فكان،وخطيرةمثيرةمهمةفيمخابراتكرجلالأمذيحسهيفارقهلمالذي..ضيفه

أيفئااتسعتبالأمنإحساساتهاتسعتوكلمابحذر..خلفهالمارةالسياراتيراقب

عميلمضيفهأما..بيروتفيللموسادساحقنجاحمنمستقبلأسيحققهلماابتسامته

الإسرائيليالضابطوأنخاصةوالابتسامالفرحيشاركهأيفتافكاناللبنانيالموساد

الأرحبفرحتهلكن..اشترطهالذيالخياليالمبلغمنالأولىالدفعةلهيحملكان

تقدر.لاثروةيعدوالذييمينهعنالذيالثمينبالصيدكانت..والأعظم

لاالمبنىكان..بيروتفيالجنوبيةبالضاحيةالمبانيأحدأمامالسيارةوقفت

أمنمكاتبأحدبالأصلكانوإن،خيريةمؤسسةأنهإلىتشيرلوحاتأيةيحمل

صارمة،جادةفرحةوجوههمبدتالرجالمنبعددالسيارةأحيطت..اللهحزب

حزبعلىفيفابك)أهلأ:أحدهملهقاليحدثماالموسادضابطيستوعبوقبلما

)الفه(
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المفاجأة!هولمفاصلهترتجف،السيارةمناجتذبتهالديللأيديالرجلاستسلم

فيبانتصارهمنتشيا)1(اللبنانيالموساد()عميليضحكبينما..المباغتةوالصدمة

والموساداللهحزبأمنجهازبينالدهاءمعاركوأشهرأهمإحدى

متفائلأمبتسفاالقهنصرحسنالمثيخوجهأطل.3الأرضيةالكرةفضائياتوفي

)2(:لبنانفيالإسرائيليالمخابراتضابطأسرعمليةبتفاصيليدلي..الشاشاتعبر

..العالمفيبلدأيمنولاأوروبيبلدمنلاخطفمسألةليستالمسألة)إن

زمنيةفترةمنذالموسادمعيعملالإسرائيليالجيشىفيعقيدبرتبةفابطهناك

دعقاتقدمالعمليةهذهمثلإنعال..مستولىوعلىالفهحزباختراقعلىطويلة

وتعطي..الإسرائيليينوتربك..المحتلةفلسطينداخلالانتفافةإلىمعنويا

!!..(..الإسرائيليةالسجونفيللمعتقلينال!أنينةمنالمزيد

لاغتيالللتخطيطبيروتفيالمخابراتيةبمهمتهأقر..تننباومالعقيدباستجواب

الموسادرئيس(ياتوم)داني!أمذيمستشارأنهوتبينالفه..نصرحسنالشيخ

مكتبمديرمنصبياتوميشغلحيث..مشعلخالدعمليةعقبأقيلالذيالأسبق

شقيقبرو،حسينمحمدكايداللبنانيهوالزدوجالعميلهذاأنوقتها،الإلرائيليةالإعلاموسائلرددت()1

ينايرفيالمثهيرةالتبادلصفقةبمقتفىعنهأفرجوالذي،الخدراتتهريببتهمةبإلرانيلالمحبوسبروعلي

تعاملهبتهمةبإسرائيلأيفامسجوتاكان،الزدوجالعميلوالدأنهنا..المثيروإلرائيل.اللهحزببين4002

عمرعنزنزانتهفيومات،إصرائيلفي0991عاممنذمحبوصاظلذلكوعلى.لبنانجنوبفياللهحزبمع

للمت.ألانيةبواصطةالأصىلتبادلوإلرائيلاللهحزببينالمفقةلشروطوطبقا.3002فبرايرفيعانا66

ابنبرو،حسينمحمدجثةبينهامنكان،الناقورةبوابةطريقعنجثة95لبنانإلى.42.فبراير28حتى

إلىالخطأالجثةفأعيدت.جثتهليمتاسهتحملالتيالجثةأنأولارهفاكتثف.الحدودكةكلاكفرقرية

الحقيقية.الجئةنفمهاليومفيأصرتهوتسلمتإسرائيل

المتحدةللأ-العامالأمينطلبتلبيةالأسدبثارالموريالرئيسرفض،0002عامنوفمبرشهرأواخرفي)2(

وقالت.اللهحزبقواتاعتقلتهمالذينالأربعةالإلرائيليينالألرىمميرحولمعهللتباحثعنانكوفي

بالأصرىيتعلقفيماالرسيالإصائيليالموقفتبنىلأنهبعنانالاجتماعرفضالسوريالرئيسإن:المصادر

نأأيغاالرفضأصبابمنوكان.إسرائيلفداللبنانيةوالمقاومةاللهحزبعملياتمنعمنهيريدوأنه،الأربعة

الأربعة.الأسرىقضيةفيسئوليةأيةتتحملأنتريدلالوريا

ينوي،-ريينبسئولينأجراهاالتيالاتمالاتخلالمنعنانكوفيأن،حينهافيالمصادروذكرت

عليهم،للاطمئنانالألرىبزيارةدوليلبعوثللساح،اللهحزبلدىنفوذهباستخدامال!وريالرئيسمطالبة

!!.الحياةفارقواقديكونونربمابل،خطيرةبجروحممابونوأنهم،لمجئةمحتهمبأنترددبعدما
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كانللبنانمجيئهأنالأسيرالإسرائيليالضابطوأقر..الأمنلمثئونالوزراءرئيس

كانتالاستخباراتيةمهامهوأنشخصيا،ياتومدانيالجنرالمنمباشربتكليف

بينمنالنفوسضعافعنللبحثوسويسرا،بلجيكابينماالتحركفيتنحصر

لاشبلأيأوربافييتواجدونالذينالعرب

فيتننباومأسروتسببالفه..حزبمميدةفيالإسرائيليةالمخابراتسقطتهكذا

لتحسينتمصعىكانتالديوهيومركزها..هيبتهامنهزتللمولاددوليةففيحة

رجالهذكاءوعبقرية..اللهحزبعملياتأمامتلطختالتيالقبيحةصورتها

الديالمتصلةا!هزائملسلسلةإيلاقاأشدأخرىفضيحةالفضيحةلتضيفالشرفاء..

!!..لبنانفيالإسرائيليةالمخابراتبهامنيت

عنللإفراج،ألمانيةوصاطةإلىإسرائيللجأتأن3002عامخلالحدثلكن

حسنالشيخرحب.اللهحزبلدىالأسرىالثلاثةوجنودهاالإسرائيليالضابط

سائرعنإسرائيلتفرجأنمشترطا،الأولىتكنلمالتيالألمانيةبالوساطةنصرالله

حواليإلىإضافة،جنائيةجرائمفيالمعتقلينوبعضمعتقلاتها،فياللبنانيينالأسرى

لمالذينالإسرائيليينالأسرىعنالإفراجمقابلسجونها،فيوعربيفلسطيذي004

هلتعرفلاإسرائيلوظلت،بهمبالالتقاءالأحمرللصليباللهحزبيسمح

جثثهم.مبادلةوسيتمقتلىأملبنانفيأحياءالثلاثةجنودها

محمدسميرالأسيرعنالإفراجعدامااللهحزبشروطعلىإسرائيلوافقت

مدنيينقتلهبسببعافا542بالسجن9791عامعليهحكمالذيالقنطار

البعضأصرلكن.الأسرىقائمةضمنعنهبالإفراجطالبالحزبأنإلا.إسرائيليين

نوفمبر01فيإسرائيلوهددت،القهحزبلثروطالانمياععدمعلىإلرائيلفي

الصفقة.إتمامعطلمما،نفسهاللهنصرحسنباختطاف3002

إسرائيلأنالعربيةالفضائياتخلالمنأعلن40،02يناير25الأحديوموفي

الله،حزبلدىإسرائيليينأربعةبينهما،الأسرىمبادلةعلىاتفقااللهوحزب
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الديالمبادلةعمليةوأن.إسرائيلسجونفيوفلسطيذيلبنانيأسير004منوأكثر

!!.قليلةأيامخلالستتم،الألمانفيهايتوسط

دلةلهباا

الصفقة،أنباءالأرضيةالكرةجنباتفيترددتينايرمن92الخميسيوموفي

كانوالديهالأسرىالثلاثةالإسرائيليينالجنودأنالأولىللمرةاللهحزبوكشف

هوياتهم.منالتحققلإمكانيةالفتحسهلةنعوشفيستسلمرفاتهموأن،قتلى

أسير004منأكثرشملتوالدي،التبادللعمليةالأخيرةاللمساتوضعت

فلسطيذيالجلادوساموالليإي،مغاربةو3،سوريينو3لبنانيا،24و،فلسطيدي

فيلمناطقألغامخرائطإسرائيلتسليمأيضئاالصفقةشملتواحذا.وألماتيا،الأصل

قيامهمخلالسقطواالذيناللبنانيينالشهداءرفاتمن95و،اللبنانيالجنوب

للاحتلالا.مقاومةبعمليات

عنبعدالإعلانتمقديكنلم،المبادلةعمليةلإتمامالمقرراليوممباحوحتى

بينبالوساطةقامالذيالألمانيالجانبأصرحيث،للعائدينالكاملةالقائمة

طوالالمفاوضاتعرقلةأنرأىوأنهخاصة،بشدةأنبائهاتكتمعلى،الطرفين

لعمليةالسابقاليومصباحومنذ.الإعلاميالتسريببسببكانتالماضيينالعامين

تسليمهعلىاتفقوالذيلديهماتجهيزفيبدأقدطرفكلكانالمبادلة

استعداذا)1(الإفراجسيشملهمالذينالأسرىتجميعيتمكانإسرائيلففي

الجنورمميريتكتمزالمااللهحزبكانالوقتذلكوحتى،بيروتوفي.للانطلاق

يعرفأحديكنولمشبعامزارعفيجرحىأسرهمتموالذين،الثلاثةالإسرائيليين

الأسيرالإسرائيليالاحتياطضابطتجهيزبدأكذلك.قتلىأمأحياءهمهلبالتأكيد

عمليةتناسبلهجديدةملابسبثراءالحزبقاموالذي(،تننباوم)الحنانالعقيد

عنه.الإفراج

.جوريونبنمطارإلىلنقلهمتمهيذاابيبتلثمالد!ونممجنفىالأصىتجميعتم)1(
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صباحمنالأولىالدقائقفيالفعليةالتبادلعمليةمن(الأولى)المرحلةبدأت

العسكريكولونمطارإلىجوريونبنمطاركادرتعندما،4002يناير92الخميس

)23الفلسطينيينكيرالعربالأسرىمن31متنهاعلىتحمل،الألمانيةالطائرة

وليبيا)2(،مغاربةوثلاثة،لألمانيا(اللجوءحق)طلبواسوريينوئلاثةلبنانيا)1(،

اسمه:وأصبح)أسلم)"(سميريكستيفانيدعىألمانيأسيربينهم،واحذا)3(

(.الكريمعبد

عسكريةنقلطائرةنفسهالتوقيتفيبيروتبمطارهبطت،أخرىجهةمن

هبوطوتزامن.الثلاثةالجنودوجثثالأسير،الإسرائيليالضابطلنقل،ألمانية

،للحزبرسمياعترافأولفيالمنار،قناةعبر"اللهد"حزبتصريحمعالطائرة

،تننباومالعقيدمعخاصةمقابلةالمحطةوبثت.أمواتهمالثلاثةالجنودبأن

إلىالمجىءعلىوافقبأنهفيهااعترف،أغراضهيجهزكرفتهفيلهلقطاتتضمنت

آثارهاختفت.الذى،آرادرونالإسرائيليالطيارعنمعلوماتوراءسعيا،لبنان

.م8691عامصيدامنبالقربالحربيةطائرتهأسقطتبعدما

أنور،قمفيعليجواد،العنقونيمحمدحمن،الدكرانيديبممطنى،عبيدمحمدالكريمعبد:هم()1

وزني،الكر-عبدكوسف،بلحصحمنعليالبزار،أحمدفاديحمود،الكريمعبدممطفى،ياجنمحمد

أوظة،محمددكب،أوظةديابحمين،صنكريحمين،صنكريمحمودصالمزيد،أبوإسكندرإكراهيم

اللهعطاميخائمل،عمافنبيبإلياسع!اف،ئومانرضجهار،أ!وبمحمدفوزيعواد،مر،انفادي

حزبأقامحمث،الروصفيالثهداءصمدمجمعوفي،بيروتمطارفيالمكرمينالأصىهماالىهؤلاءنهرا.

الاحتفالعنخممةكاببشاهذا...القاعةجدارعلىالقنطارلسيرمورةوعلقت)3،حاثذااحتفالأالله

ممطفىمحمد:وهمارتكبوما،جنائيةجرائمفيمعهمللتحقمقاللبنانيللقضاءإحالتهمتترربعدما،التكريمي

!وتوجان،صليموفؤاربرو،حمينمحمدوعلي،8291عاممنذالإصرانيليينمعلهالتعاملالمتهم،الغرمتي

بها.والإتجارالمخدراتتهرببتهمةالإسرانطيةالحجونفيعقوبةيمغونكانواحيث.عليانوفادي،جرص

فيالآخرينالثلاثةعلىألتىألمانيا،إلىاللجوهعليانفاديوطلب،إسرائيلفيالبقاءسلممفؤادقرروفيما

المختمة.القضائيةالجهاتإلىاقت!دواثم،الاحتفالمنالانتهاهحتىالطائرة

صدا.وصمد،بوماوزكر!ا،المنويمعلي:هم)2(

لمي.صنرجوازحمللأنهللقطاعدخولهالاحتلالصلطاترفضت.بغزةأصرتهتقيمفلمطيني)3(

اللبنانصن.معالعف!وكريدإصلامهأشهرأنهتلم!كونيحد!ثفيوأعلنألمانيا،فيالطانرةمنالنزولرفض()4

اضشهاد!ة.عملهةإعدادبتهمة7991عامإصان!لاعتقلتهقدصررء!ككان
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فيما،الطائرةإلىالحزبمنمدنيينحراسوسطيسيرتننباومبدأالمطارفي

طاقموقام.الطائرةإلىلنقلهاتمهيذاالمطارأرضعلىالثلاثةالجنودنعوشوضعت

بغرضالأسنانبصماتإلىاستناذاالجثثبفحصالطائرةمعجاءمتخصصألماني

قتلى،أوأحياءعليهمالتعرف

الحامضباستخدامللجثثسريعبتحليلإسرائيليونمتخممونقامألمانياوفي

كلموافقةتلقيهوبعد،اللبنانيينالأسرىعلىالقهحزبوفدتعرفبينما،النووي

الألماني،الاستخباراتجهازرئيسهاننجأوجستالدكتورأماميكنلم،طرف

العملية.وإتمامالتبادلإشارةإطلاقسوى،التبادلعمليةعلىوالمشرف

تلباتجاهالإسرائيليوالعقيدالجثثتحملالديالإسرائيليةالطائرةأقلعت

منلأكثرتعطلتفقدبيروتإلىبالأسرىالمتجهةاللبنانيةالمدنيةالطائرةأما،أبيب

مطارفيالنزولرفضسيمريكستيفانالألمانيفالأسير.مواقفعدةبممبب،ساعتين

الأسرىمرافقةعلىبالموافقةبلادهسلطاتمطالبا،وطنه،ألمانياودخولكولون

أشهربأنهاعترفحيث،الألمانيالتليفزيونمعهوسجل،طلبهرفض.العرب

الله.سبيلفيالشهادةيتمنىوأنه،الحقدينوباعتبارهبدينهمعتزا،إسلامه

رفضاعليانوفاديسليمفؤادهما،اللبنانيينمناثنينأن،الثانيةوالمفاجأة

السياسياللجوءحقطلبوالثاني،إسرائيلفيالبقاءطلبالأول.بيروتإلىالسفر

السلطاتبأنعلمهمابعدالمفاجنالتصرفهذاتصرفاإنهما:وقيللألمانيا.

وغيرها!مخدراتقضايافيالجنائيةالتهمعلىستحاكمهمااللبنانية

اهاالمغادرينأولوكان.الدوليبيروتبمطارتهبطالطائرةكانت،المغربوقبيل

حيثا(،)الااللبنانيينالأسرىهبوطتوالىثم،الألمانيةالاستخباراتجهازرئيس

وقام،العسكريةالتحية)همأدتالجيثىمنرمزيةوقواتالشرفحرساصطف

نصراللهحسنوالشيخالحريريرفيقالوزراءورئيسلحودإميلالجمهوريةرئيس

1)..ب!وتفىالهنصرسقاغتيالمعاولة542
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عائلاتهم.حيثالاستقبالقاعةإلىبعدهاليدخلوا،بتحيتهمالستقبلينكباروباقي

.الفرحدموعغلبتهاالديالمشاعراختلطتاللحظةتلكوفي

عناختفىلقدابتهاجا.أكثرالأضحىعيدوجاءغبطةالمدورامتلأتهكذا

الله،حزبمصيدةإلىالمولادضابطاستدرجالذي،البطلالفدائيذلكالأضواء

الديالشوكةمنالتخلصهو،النهايةفيمنهاالغرضكانمعلوماتجمعبزعم

!!.اللهنصرحسنالشيخفيالمتمثلة،إسرائيلحلقفيوقفت

241!001بىتفىنصرالكحسناغتيال!عاولة
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!إ..ثةلثلىالكرأقييدالطيا)يدأاأكتيالا

للثابىا!للللطةبأ!اناللل!انيللقاأمرلثابينما5

فوجلتأ،الكرليةالمنطقة؟الطولىاليال!ا

9الثرا5لللو)يا5هدلماؤة،5ف5بالللللأفييط

هيرافىقلبطاللق315(،)هي!الطرافيةبالطالرة

المنطة.فيآخرهعل!القالى

احاة5لاكتطاقمطما!لللي!نلاهـلابى..الأ

قات!ا.ألللرا)محلعالوقوق5،ألغاؤ!الفلأمن!ا

لتبنياالثربأللطيا)يلأأههـهطا)داناا!أتطلب5

إ؟..ا!ن!تعانمطا)فىهـلا.لتأ5..أحا!ع
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؟..2االميجلماذا

العظميين،القوتينبيقأشدهعلىالصراعكان،العشرينالقرنمنالستينياتفي

الأنفاسلالتقاط،ضئيلةولو،فرصةهناكتكنولم،وأمريكاالسوفييذيالاتحاد

البلدين.مخابراتأجهزةداخل

لأجل،والتسليحالعسكريالتصنيعتكنولوجيافيمحمومسباقأيقتاهناككان

وا)هيمنة،والتميز،والتفوق،السيطرة

الاستقلالنحووتطلعاتهم،الثالثالعالمدولأحلامبأوتاريلعبونفالسوفييت

المدمنللحديسعون،خلفهممنوالغرب،والثشطنحكامبينماوالرخاء.الاقتصادي

رءوسداخلالتغلغلعلىويعملونالأولط،الشرقمنطقةفيخاصة،الشيوعي

الغامضةالجامدةالوجوهذويالكهولهؤلاء،الكرملينقاطذي

والغربالشرقبينالتنافسيتحولأن،المصالحللعبةتبغا،المنطقيمنوكان

الضفنقاطلاستكشاف،مهرةأذكياءرجاليديرهاأدمغةحرب،خفيةحربإلى

الخصم.أسرارإلىللوصولالمستحيلوصنع،والقوة

وأينامونلاوالسوفييت،الذريةبالقنبلةاليابانالمتحدةالولاياتضربتأنفمنذ

وتحنيعها،،القنبلةتلكأسرارعلىللحمولالسبلبث!تىوسعواتبال)هميستقر

من،زوجتهوبمعاونةدولار،ألفمقابلالأمريكيالشيوعي،روزنبرجتمكنأنإلى

وسلمه،القنبلةتماميميتضمن،المعقدةالكيميائيةالمعادلاتعنكاململفسرقة

منشاقةطويلةسنواتبذلكعليهمووفر،ستالينحكمإبان5391عامللروس

والتجريب،والبحثالعمل

أمريكيةالتجسسطائرةالسوفييتالطيارونأسقط،0691مايوأولفىلكن

كاميراتأهمها،ابتكاراتمنالعلمإليهوصلماأحدثتضمالدي،)1(2-لاطراز

،الأمريكانلدلىالت!لحميزانفيكبيرخللظهر5391عاما)!يدروجينيةالقنبلةال!وفييتفخرعندما)1(

مدىذاتجديدةقاذفات،ال!وفييهبالع!كريالعرضفيالأجانبالراقبونشاهد،معدودةبأثهروبعدها

-هذاوصيفقط،واحدةطانر3حينذاكمنهاأنتجالدي52-!أمريكافيوتوازيها،74نوعمنومي:بعيد

245))..الثلاثةال!راقيينلبرشااغتيال
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وبوضوحمتناهيةبدقةالأميالآلافارتفاععلىالصورتلتقط،التعقيدفيغاية

الساعةفيكيلومترألفبسرعةتطيربينعا،مذهل

فييحلقوهوللغايةمطمئن-بورزجاريفرانسيسالنقيب-الطائرةقائدكان

المضادةالمدفعيةولاالمواريخلاأنهرؤساؤهطمأنهفقد،السوفيديالاتحادأجواء

جانبإلىأدواتهشملت،ذلكمنوبالرغم.الأذىبطائرتهتلحقأنتستطيع

عندالسرعةوجهعلىيتناو)هاأنمنهطلب،بالسممعبأةصغيرةكبسولة،المسدس

الأهالي،بهويمسكبالباراشوتيقفزوهوبالانتحار،يفكرلمبورزلكن.اللزوم

مهامهوكانت،قبلمنعديدةمراتأجوائهمفوقطاربأنهللسوفييتويعترف

بهاترابضالديوالمطارات،الصواريخلمواقعصورعلىالحصولهيالألماسية

إ(.)!بالذات2(..ا)ميجطائرات

السؤالوكان

؟..2اميجالطائراتلماذا-

..؟5أ-لاأالاعتراضيةالسوخويطائراتتكونلاولماذا-

حقيقةحولمعلوماتإلىمالةبحاجةأنهاوقتهاالمتحدةالولاياتورأت.القاذفاتمجالفيبالفجوةالفارق=

منموثوقةمعلوماتتكثفمعوبةوتبين،الموار!خبرنامغتقدمومدى،الموفييتيةالقاذفاتإمكاناتم!توى

طائرةالأمريكانلدلىوكانالجو.منال!وفييتعلىالأمريكيالتجسبرزالثكلةهذهوأماممقيد.مجتمع

مدفايجعلهاساقدمألف04هو)ماارتفاعوأقصالحجمكبيرةأنهامث!كلتهالكنكهه7نوممنتجس

كمراكزجدا،الحيو!ةالأهدافمنا،قترابيمكنهالاأنهاإلىبالإضافة،للطائراتالمفادةللصوارفيصلا

الموفييتكانفماذاالموفييتي.الاتحادداخلبعيداتخبأوالتي،للقاراتالعابرةالبال!تيةالمواريختجارب

..؟المتحدةالولاياتضدمفاجنةلفربةيخططونكانواهل.؟يفكرون

أوصتالتيالمفاجئةللفربةميئةأنثنتلذلكإيزنهاور،الأمريكيالرئيسيثفلكانمابالفبطهذا

بثركةجونمونكليرنسالمهندسإلىوعهد،الموفييتيالاتحادفوقالجومنبالتجسىيمكنمابأس

يقللابحيث،التصيمفيالأصاسهوالثاهقالارتفاعيكونأنعلى..الهمةبتلكتقومطائرةبابتكارلوكهيد،

مفيراهدفاتطولأرض/جوموار-يملكونلاالموفييتكانحيثكيلومترا(25)حواليقدمألف07عن

ضواتمداروعلى.الارتفاع!!ذاتحلنفاثةحربمةطانراتلديهمليمتأنهكما،قدمألف05منلأز!دطانرا

طورواحتى!!اطها،علىدفاعاتهمتقدرأندونالموفييتعلىتتجسس2-لاظلت،5491نوفمبرمنبداية

انفجربحاروخأصيبأنهبعدفيمابورز-الطاثرة-قائدوقال،الأمريكانفاربكواالطائرةوأسقطواأسلحتهم

طائرةهناكأنوقتهامعروفا!كنولم،أمابتهالتيهيميجالطائرةبأنالاعتقادإلىأدىسا،منهبالقرب

جنونهم.وجنالأمريكاندهثىلذلك،قدمألفد.7ترتفعأنتشطيعصفييتيةحربية

1)..!ثلاثةالعراقم!تالطياريقاغتيال642
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..؟0،5طالمقاتلةسوخويطائراتأو-

فوقطائرة54منمكونمنهاتشكيلطارالدي،7أ-لا6توبولوفقاذفاتأو-

9591..؟عامالسوفييذيالطيرانيومموسكو

فالطائرةمحيزا،)1(2-لاالطائرةإسقاطحادثكانالمتحدةالولاياتوفي

مواريخمجالوعن،الأرضيةالسوفييتمواريخعنبعيدةكانتالشاهقبارتفاعها

وأيقنوا،العسكريةالسوفييتقدرةفيتشككوالذلك.القاذفةأوالاعتراضيةطائراتهم

عليهاأدخل-)المبالنسبةوتسليخاومهارةقوةالمجهولة-21ميجالطائرةبأن

5!هوكسكايطائراتهمعلىبذلكفتفوقت،معقدةجديدةتقنياتالسوفييت

-أأأ-عقاه!)7ميراجالفرنسيةالطائراتوعلىبل،57،لأ!"والفانتوم!"كاول

.الجبارةضأ

قياسيةأرقاور

خاصةوموسكو،واشنطنبينالدبلوماسيةالعلاقاتفيهتأزمتالذيالوقتوفي

منقطعتبجحفي،6191(-)5391إيزنهاوردوايتالأمريكيالرئيسصزخبعدما

سعت،الأمريكيةالسياسةصميممنهوالسوفييتنالاتحادفوقالطيرانأنالنظير،

مهما،21ميج،الخرافةالطائرةتلكأسرارإلىللتومل!.أ.!المركزيةالمخابرات

واقتصاديا،،وسياسيا،عسكرياالصدارةفيالمتحدةالولاياتتظلحتى،ذلككلفها

كان،الحربيةالطائراتتصنيعتكنولوجيامجالفيالسوفييتيالتفوقلكنوعلميا.

لطو!واحدجناحكأنهاتظهربحيثقدئا08بعرضجانبيةفتحةلهاالمنطر،كريبةمركبة2-لاالطائرة)1(

الومف.تفوقالتيإمكاناتهامنالكثير!خفيمظهرهاوكان،الذيلفيوفعفقطواحدمحركو!!ا،جسمبدون

منيزيدماكلعنتممهااشننىوقد،ث!حنةصندوقفيووضعهاتفكيكهاويمكنجذاخفيفةكانتإذ

ذات-الأكربمووهذا-الطائرةوكانت،الكابشةولفطا،للعجلاتمثلاا!!يدروليكيةكالأجهزة،وزنها

الإتلاع،6أثناجناحيهاأحدعلىتميللاولكيتماما،الهوانيةكالدراجة،والخلفالأمامفيفقط،عجلتين

عندماحتى،الطائرةبجناحييتعلقانالأرضيةالطواقممنرجلانوكان،الطرفينفيعجلاتمعبعصزودت

يقفزاأنأ!اللرجلانبدفلاا!!بوط،فيأماالطانرة.فترتفعالأرضإلىالرجلانيقفز،معينةيرعةإلىتمل

2-ولأةلااصمالطائرةأعطمتوقدجد!د.منالتثبيتأجهزةلوفع،بهلوانيةثبهبطريقة،الجناحينطرفيإلى

المطلقة،ال!ريةتامينأجلمنالطانرةعلىع!!هالملاكاسمالمهندصونوأطلق2-لا،إلىواختمر،البدايةفي

الرانحة.نتنأمريكيحيواناسموهو،التحنيعم!تودععلى*،+داكل!هك!ك!واسم

!ا172)..الثلاثةا!اقمعالطياريقاغتيال
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)الناتوا،الأطلسيحلفلدولبل،فحسبلأمريكاليسمزعجا،كابوشايشكل

أيفتا.ولإسرائيل

الطولىاليد)هالتكون،التسليحيةمبتكراتهابأحدثإسرائيلأمريكاتمدفبينما

،الأسطورةبالطائرةوالعراقوسوريامصرمنكلاالسوفييتزود،الأوسطالشرقفي

بقوتهمالعربولؤح،المنطقةفيآخرهعنالقوىميزانبذلكفقلبت،21ميج

)هاوسترد،إسرائيلستطولبل،ئغللنيدهموبأنالأجواء،علىوسيطرتهم

صاعيناالصاع

القوتينبينصراعحلبةيشبهماإلىالأوسطالشرقمنطقةتحولتهكذا

ركبةهناكوكانت..والغربالشرقبينالتسليحيةللقوةواستعراض،العظميين

إسرائيلتهديها21(،)ميجادطائراتإحدىعلىللحصول،وجامحةبل،ملحة

ا!هربيقبلمغامر،عربيطيارتجنيدخلالمنقوتها،خبايالتكشفلأمريكا

.مراتعدةالمبلغهذاضعفاودولارمليونمقابلإسرائيلإلىبطائرته

وا!!.).!أ،الموسادبينالمثتركةالمخابراتيةالخططفينخوضقبلمالكن..

نأالأصوبمنأرى،العربمنطياريهاأحدإغراءبواسطة21الميجلاختطاف

الديتلك،الخارقةوالمهاريةالقتاليةوقدراتهااللغز،الطائرةتلكأولآنستعرض

الأطلسي.حلفودول،وإسرائيلأمريكافيالعقولحيرت

منمألوفةتكنلمقياشةأرقاماالسوفييتبهاحقق21-715-المقاتلةفالطائرة

موسولوفجورجيالكولونيلطارإذ.للطيرانالعالميةالمنظمةبهاواعترفت،قبل

9591)1(،أكتوبرفيللسرعةعالميةمعجزةبهاوحقق--66-عطرازمنبطائرة

وكانت،كيلومترا25إلى15مسافةطوالميلأ(،)1484كم/ساعة2388مقدارها

*707"كا37منوعمن،نفاثتوربيذيبمحركمزودةالطائرة

طائرةإسقاطمنيمكنهامنابلارتفاعالطيرانالموفييتيةالطانراتبمقدوريكنلمالتارفيذلكفي)1(

مفاجنبثكل21اليجتطويراصطاعواصمتففيالرادار.ثاثاتعلىظهورهابركم،2-لاالأمريكيةالتجسمى

أنواعأحدهذهالجويةالعروضكانتفقد..لذلك.0691مايوأولفياللأ.لاو!!اطالعاليالارتفاعمنمكنهم

عجزهمبمدىوإثعارممصواء،حدعلىالأوروبيوالفربالأمريكعينللجم،القوةوإظهارالمهاراتاصتعراض

!!..المقاتلةالطائراتتمنيعمجالفيال!وفييتيالتكنولوجيالتطورأمام

0011الثلاثةاساقمذالطيا)يقاغتيال842
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حطم،خارقارتفاعإلىيصلأنأيفتاموسولوفتمكن6191عامأبريل28وفي

وهو،كيلومترا714.34يوازيماأي،قدما298.113وبلغ،العالميةالأرقامبه

بمحركالطائرةزودتعندماوذلك،طويلةلسنواتيتحطملمتعجيزيرقم

مساعد.إضافيصاروخي

قامت،)دوموديدوفعبمطارجويعرضخلالأنه،بحقوالمحيرالمثيرلكن

،الغربفيالعسكريةللعقولصاعقةمفاجأةوتفجرت،للإقلاععمليببيانالطائرة

نأحينفيفقط،متزا015الممرعلىجريمسافةبعدالطائرةأقلعتعندما

،1445مسافةالتواليعلىتلزمهما،وفانتومهوكسكايالأمريكيتينالطائرتيق

إسرائيلتتباهىكانتالدي-3ميراج-الفرنسيةالمقاتلةأما،للإقلاعمتزا1525

تقلع.لكيمتر0016لمسافةتحتاجفكانتبامتلاكها،

أخرىقياسيةأرقافاحققتفقد،السوفييتيةالطائرةميزاتكلفقطهذهليست

كم/6202بسرعةللطيرانالقياسيكالرقم،للطيرانالعالميةالمنظمة،اعتمدتهامثيرة

ورقمسولوكيافا(،)مارينوالآنسةبقيادة،كم005طو!هامغلقةدائرةفيساعة

كم001طو)!امغلقةدائرةفي،ساعة/اكم892بسرعةللطيرانآخرقياسي

،ماخ)1(2للطائرةمستويةسرعةأقصىوبلغتيتسيفا(.الدازاالطيارةحققته

وه،ا،للفانتوم4.1و،هوكالسكايعند،الوقتذلكفي،النصفبمقداروكانت

للميراج.

المذهلة-لإمكاناتهابالإضافة-أبعادهافكانت،21الميجالطائرةقياساتأما

عرضكانإذالمحير.العبقريتصنيعهاولغزميزاتها،إلىتضافأخرىنقطة

الولاياتلطائراتيتوافرلمماوهو،75.16جسمهاوطول،متر06.7جناحيها

فرنسااطائراتأوالعاملةالمتحدة

حلفطائراتوتقفالألغاز،لغزإلىالسوفييتية21الميجتحولتذلك..لكل

معهاالالتحامأو،مجابهتهاعلىتقوىلا،مريضة،عاجزةجبروتهاأمامالأطلسي

ساعة./ميلأ738مقداره(الموت)صرعةالماخ)1(
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طيارهايتمكن،واعتراضيةقاذفةقتالكطائرةصممتفالطائرة.جويةمعركةفى

والاشتباكالعدوطائراتواعتراضفقط،ثانيةثلاثونخلالبهاالتحليقمنالمتمرن

سرعةفيالدورانعلىعجيبةقدرةوتمتلك،الأرضعنمباثغارتفاعهابعدمعها

سرعةإلىبالإضافة،أخرىطائرةلأيةيتوافرلامما،اتجاهأيوفي،خارقة

الإمابة.دقةمعالمذهلةانقضاضها

المعركةوطيس

إسرائيل،إليهاوتفتقر،العربالطيارينأيديبينموضوعةكانتالميزاتهذه

عن21الميجأسرارتكشفعلىأكيد،وتصميم،عارمةرغبةهناككانتلذلك

وتصور،المنطقةفيالقوىميزانواختلبامتلاكها،العربكفةرجحتفقد،قرب

ضربها.علىجيرانهاأقدمماإذا،وشيكةأصبحتدولتهمنهايةأنإسرائيلحكام

..؟الطيرانتكنولوجيافيالسوفييديالتفوقأمامبعجزهاأمريكارضيتفهل

..؟الأوسطالثمرقفيالأجواءعلىبالتاليالعربوهيعنة

،والغربالشرقبينماعلىوالسيطرةوالتميزالغلبةعلىفالصراعلا..بالطبع

دحرمعناه،السوفييتيبالسلاحإسرائيلعلىالعربوانتصاريهدأ،لاشرسصراع

أبدا.أمريكا..تقبلهلمماوهذا،والغربيالأمريكيالسلاح

لاختطاف،الإسرائيليةوالمخابرات!.).س!ادبينمستمرتنسيقهناك..كانلذلك

الضعفونقاطقوتها،خفاياعلىللوقوف،)1(العربية21الميجطائراتإحدى

لزيادةالطيرانتكنولوجياتحديثعلىوالعملخطرها،تلافييفمنبمافيها،

النجاحتفوق،متقدمةمراحلإلىالقتاليةالفعاليةبمستوىوالارتفاع،الكفاءة

خاصة،وقسوةضراوةتشتعلالسريةالحربوأخذت.خبرائهوأدمغةالسوفييتي

روسيا.فوق2-لاالأمريكيةالتجسسطائرةإسقاطحادثبعد

عندما،م5691عامذلكوكان،اليغمنالأولالجملطانراتإحدىعلىحصلتأنلإصرانيلجق()1

12الميجوبمنش!نهاصاثتانلكنساناهفىحربىلمطارحكليرةداخلتماما!سة17يمطانرةعلىاشولت

معحرسهافىم6791عالمالطانرةهذهاشغدصتإيرانملانوتردد.والإمكاناتوالثراصةالقوةحبمن

ا!.العرب
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كريبةواقعةحدثتالقاهرةوفي

ليونجانالإسرائيلىالجاسوسأعدمعندما،0691عامنهايةفيذلككان

عنحينهاوأعلن-المصريةالجنسيةيحملالأصلأرمذيوهو-)1(توماس

بمكافأةأغروهالإسرائيليينأنمحاكمتهأثناءواعترافهالموسار،لصالحتجسسه

لإسرائيلا)هربيقبل،مصريحربيطيارتجنيدمنتمكنهحالةفي،ضخمة

عيزرا-الإسرائيليالجوسلاحقائدوأن!دولار.مليونمقابل21،الميجبطائرته

العرببهايرعبالديالطائرةهذهعلىالحصولفييلحكان-)2(فايتسمان

العثورفيفشل-توماسأي-لكنهلفحصها.للأمريكانسليمةوإهدائها،إسرائيل

بهايلاحقونهالإسرائيليونكانالديالإغراءاتبرغم،خائنمصريطيارعلى

باستمرار

أجهز3رؤساءفيهااشترك،مختلفةطرقلعدةتصوراتإسرائيلفيوضعتلقد

علىللحصول،!.أ.حادضباطوبعض،المعنيونوالخبراءالإسرائيليةالاستخبارات

سورية،أومصريةطائرةاعتراضفكرةعرضتبينهاومن،المتقدمة21الميج

تمتلكلاإسرائيللأن،الفكرةزفضتلكن،إسرائيلفيا)هبو!علىوإجبارها

توضحآراءعرضت،أخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا،قوة21الميجتماثلطائرات

)همتضمن،بمهارةالميجقيادةعلىالسوفييديالاتحادفيتمرنواالعربالطيارينأن

فيالخسارةستكونوبالتالي،إسرائيليجويتشكيلاعتراضحالةفيوالغلبةالتفوق

االعرب)هاسيتغنىساحقةهزيمةوطياريها،الإسرائيليةالطائرات

لمنة71رقمالجمهوريبالقرارتثكلتالديالعليا،الدولةأمنمحكمةأصدرت0691أكتوبر25في)1(

عملوا،آخرينعلىالشاقةوبالأشغال،توماسليونجانبينهم.المصريينمنثلاثةبإعدامحكمها،0691

مفحاتعددوبلغأشهرضةاشنرقتقد)83(ادالمحاكمةجلماتوكانت.الإصرائيليةالمخابرات2لصا

التجسىقضيةفيالتهمينعددأما.والفنيينالخبراءمتهمبأقوا)!م!ئاهداء9وأدلى،صفحةآلافضةالقضعة

محاميا.33عنهمودافع:الأجانبمن6وممرياةمتهما11فبلغ(توماس)ثبكةباصمعرفتالدي

مصدراوقتذاكتمثلكانتالدي،توماسشبكةصقوطأجابلدراسة،تحقيقلجنةتشكلتإصرائيلوفي

الميجعلىالحصولفيلإيرائيلالمتبقيالوحيدالأول،وأيفا،لإلرائيلالاشراتيجيةالمعلوماتلتدفقحيويا

جاسولا(.25أشهر،العربالموصاد)جواليسبكتابناجاءتالعمليةتفاصيلمصر.من21

+أ!33فايتممانحاكلمعمهوكان،الإسرائيليالدفاعوزيرمنمبذلكبعدتولى.فايتسمانعيزرا)2(

العلما6منبعفهاولرق،القاتلةوالغازاتالسامةالوادمنالكثيرابتكرالذىالكيمياءعلماءأحدأ!ول++!+2

.5291عامتوفىحتىلإسراثيلرئيسأولبمنمبوكوفن،الألمان
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أرضعلىتنفيذهايستحيل،غبيةساذجةفكرةوكانت،الثانيةالفكرةأما

وبعد.العربيةالجوأسلحةأحدفيطيارعميللزرعالسعيتحبذفكانت،الواقع

،ا%تتعدىلانجاحهنسبةكانتفقدأيضتا،الاقتراحرفض،حاميةمناقمثات

صالحهم.فيليسوهذا،طويلةسنواتيستغرققدالأمرأنإلىبالإضافة

طيارتجنيدوهواستثناء،بلاعليهأجمعواواحد،اقتراحإلاإذنأمامهميكنلم

النجاحيحتملالأمركان.إسرائيلإلىبطائرتهللهربكبير،بمبلغوإغراؤهعربي

،غليانحالةفيالعربيةفالمنطقة،الوقتعاولفيكانتالمشكلةلكن25%،بنسبة

اليمنحربالناصرعبدأنهىماإذا،فجائيةلحظةأيةفيتقعقدوالحرب

السيطرةتساعدها،الحربعلىتمرسا،أكثرالجبهةإلىقواتهوعادت،منتصرا

الجهاد.بنشوةوالإحساسالعاليةالمعنويةوالروح،العدديوالتفوق،الجوية

والموساد،،العسكريةالمخابراترجالمنإسرائيلفيالجميعاتفقهنا..من

المعلوماتيالتنسيقضرورةعلىاله.أ.سا،وضباط،الحرجةالععلياتوخبراء

الحلم.ا)هدفتحقيقأجلمن،والاستخباراتي

مشكلةالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةواجهتإذ،ألبتةسهلاالأمريكنولم

وتمنحهم،هادئةحياةلطياريهاتوفرالعربيةالحكوماتلأننظزآ،عربيطيارإغراء

أقرانهميفوقعالياراتبا!مموتضمن،والعلاجالتعليمفيعديدةتسهيلاتوأسرهم

وأبالمعيشةتتصل،توتراتأيةعنبذلكفأبعدتهم،الأخرىالأسلحةفيالضبا!

بهاسذتوقارمنهالةتحيطهاووضعية،خاصةرعايةعليهموأغدقت،بالمستقبل

خلا)الا.منإليهمالوصوليمكنالديالثغراتأوالحيلكل

نأإلا،إسرائيلمخابراتأجهزةواجهتالديالقموىالصعوبةمنوبالرغم

نسبةكانتالذيالأخيرالتصورلإنجاح،مبتغاهمإلىالسعيفيييأسوالماهارجا

أكبرجمعأهمها،للغايةحيويةأشياءعدةتوافرتماإذا،مغريةالكبيرةنجاحه

وسوريامصرفيالعربالطيارينعن،والسلوكيةالاجتماعية،المعلوماتمنقدر

والعقائد.الأقلياتوترعلىواللعب،والعراق
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لصلىفةباقىخا

بددتوإن،معلومةكلعنالبحثفيوشرعوا،الفكرةلديهمنشطتهكذا

وما،العربيةالعواصمفيعملائهمخلالمن،الثلاثالدولطياريعن،تافهة

اوالاجتماعياتالنعيصفحاتفيالعربيةالصحفتنشره

وإمكاناتها،،أجهزتهابشتىالإسرائيليةالمخابراتاستحدثتهذا..ولأجل

نأحتى،العربالطيارينمنمئاتعنملفاتحوت،جبارةكمبيوترأجهزة

منبواسطتهيتمكنونالذيبالشكل،تصنيفهاأجادوا،الملفاتهذهعنالمسئولين

فيأعماقهمإلىوالتغلغل،واجتماعيا،وأيديولوجيا،نفسياالطيارينهؤلاءتحليل

النفس.علمأساتذةأبرزيضمعملفريقخلالمن،سهولة

في-وايزمانعيزرا-الطيرانسلاحقائدرغبةوأمام.2المعركةوطيسإذنحمى

كلفيوالعسكريةالسياسيةالقيادةرغبةأيفتاوهي،الخرافة21الميجعلىالحصول

عملاءإطلاعفيجهذاعاميتمائيرالمولادرئيسيدخرلموأمريكا،إسرائيلمن

عربيطيارعنالبحثضرورةعلىوحثهموسوريا،والعراقمصرمنكلفيالموساد

.لتجنيده

،بالعلىتخطرلمغريبةواقعة6491عامحدثت،المعجزةتحقيقانتظاروفي

طائرتهوكانت..حلميعباساسمهالعقلمختلمصريطيارإسرائيلإلىهربإذ

طرازمنجداقديمةسوفييتيةتدريبطائرةفهيشيئا..تساويلابهاهربالتي

مقعدين.ذات15()ياك

الطيارأنإلا،الطائرةنوعبسببالإسرائيليينأصابتالديالأملخيبةوبركم

أسوأ)1(هروبهحادثواستغل،إسرائيلفيبالغةبحفاوةاستقبلالعقلالمشوش

الطيارالضابطهرب0491عامففيممر،فينوعهاصنالأولىتكنلمحلميعباسالطيارهروبحادثة()1

ساعدهالطائرةعلىبرفقتهوكان،الممريالحربيالطيرانصلاحطائراتمنحربيةطائرةفيحسمنصعودي

فياعتقلالذيجيبلرهانزالألمانيالجاسوصأكدهماهذا.ألمانيافيأنهمابعدفيماوتبين،صالممحمدرفوان

بهاومبطالبريطانيالجوسلاحثارةتحملخاصةطائرةفيسزاالقاهرةوصلقدكانحجث،4191عاممحر

=الالتحاقمنججلرتمكنمصرفيالإنجليزيةالقواتعلىالتجسسمهمتهوكانت،الأهرامبصحراءالليلفي
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احتجاخاهربحلميعباسأنادعوافقدمصر،فيبالنظامالتشهيرفياستغلال

السامة،بالغازاتهناكالملكيةالقواتوضرب،اليمنفيمصرتدخلعلى

العربية،بالقوميةإيمانهوعلىأعصابهعلىأئرممادوليا،المث!مروعةغيروبالأسلحة

وبالعروبة

لمحيث،الأسئلةمئاتوسئل،دقيقلاستجوابحلميمحمودعباسأخضع

فقد21،الميجعنالتفاصيلبأدقتتعلقكثيرةبأشياءالجهلادعاءبمقدورهيكن

فيالعظمىالخيانةجريمةارتكبأنه،الأوانفواتبعدوأدركطياريها،أحدكان

الأمنعلىللحصولالعسكريةمعلوماتهيستغلأنعليهكانفقدلذا،،وطنهحق

وطنهفيمستقرةحياةلهيكفلبماثانيا،ماديعائدأكبرولتحقيقأولأ،والحماية

الجديد.

هاجسلديهموكبربرمتها،العمليةحولشكوكالموسادرجاللدىكانلقد

وأن،كبرىبخدعةتقومربماالمصريةالعسكريةالمخابراتأنومموكثيزا،لهتحسبوا

منخارقةمهاريةلعبةنت!ينا،تساويلاعتيقةبطائرةحلميعباسإرسال

ومعلوماتهمحساباتهمبهاتربك21،الميجعنمغلوطةمعلوماتلتسريب،المصرييق

تميزها.ونقاط،الطائرةأسراربعضعن(اليقينية)غير

كثيراوحيرتهم،ومراتمراتالأسئلةذاتحلميعباسسؤالأعيد..لذلك

إلايقوللاأنهعلىالعنيدإصرارهمعلكنتتغير،تكنلمالديالدقيقةإجاباته

الأللاكوبينما.الكذبعنالكشفجهازعلىعرضهمنمفرهناكيكنلم،الصدق

ستةكان:والنبضالذبذباتوقياس،المخرسمبأجهزةتتصلوصدرهبرأصهالملتصقة

خلال3القامرفيبالرصاصوأعدم،أمرهاكتشفحتىضباطهامنكغابطالبريطانيالجيثىفرقبإحدى=

وتحلوعث3491عامممرإلىجاءقدكانجيبلرهانزالألانيالجاسوسأن..للدهثةالمثير42910ينايرشهر

وكان،بذلكرلميةأوراقايحملوكانشبرا،يكانمنجعق)حسين3باالحريبالجيضالعمكريةللخدمة

9391.شةحتىالمحريالجيثىخدمةفيوبقى،طلاقةفيالعاميةوباللهجةالعربيةباللنةيتحدثأيقا

بوا!ةوأعدمفيهااعتقلالديالمر3هذهليجىء،ألمانياإلىراجغاقفلثم،الثانيةالعالميةالحربقامتعندما

الإنجليز.
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يلقيمنهمالواحديكادفلا،استجوابهعلىيعكفونواحدةدفعةالفنيينالخبراءمن

الماعة،ونصفلاعتينلمدةدواليكوهكذاجديد،بسؤالآخرينطلقحتىبسؤاله

فإعدامهمصر،إلىيعيدوهأنمنهمطالبايأسفيبحرقةوبكى،قواهتفككتحتى

عندهم.يلاقيهالذيالعذابمنأرحمهناك

مصر،إلىثانيةيعيدوهأنبمقدورهميكنلم،ودعائيةإعلاميةلدواعيلكن..

الكهرومغناطيسيةالرسومفبرغم،بالمائةمائةمدقهمنيتيقنواأنأيقنا!ممكانوما

المحريالطيارإنبعضهمقال،يكذبلاأنهأثبتتوالتي،الصنعالأمريكيللجهاز

فيعليهاذربقدأكفاء،خبراءبواسطةوأنه،المهمةلتلكمحكقاإعداذاأعدربما

إليهم.بهيبعثواأنقبل،المراتع!ثراتالقاهرة

رئيساتصلحتى،إليهالتوصلتمبماوافياتقريرا!.أ.ضأادتلقتإنوما

الفنيين،منفريقمساعدةمنهيطلب،بعاميت)1(ميكونجونالمركزيةالمخابرات

عدمهمنصدقهواستبيان،المصريالطيارلاستجوابأبيبتلإلىبهسيبعث

الطيارفرارعاميتاعتبرفقد،كالبةكانتالموساددائرةداخلالشكوكأنومع

والهرب..تقليدهإلى21الميجطياريمنبأحدهمربماستدفع،هائلةثروةالمصري

يقولأنإلىالمذعورالطيارمصيرترك..ذلكأجلمن.لإسرائيلالأسطوريةبطائرته

النهائي.رأيهمالأمريكيين

نأقبلالسفنبناهفيتخمصصناعةرجلوكان!.).عالمركزيةللمخابراتالرابعالرئيس:ميكونجون)1(

تنطيمميكونأعادلقد6591.حتى6191منتولاماحيث،دالاسبعدللمخابراترئيئاكنيديجونيعينه

عددبلغكمادولار،ملعاراتعثرةإلىرناضهفيالميزانيةوارتفعت،كوباكزوفثلبعدثانيةمرةالمخابرات

كوبافيالموفييتيةالصوارغأزمةحدثتعهدهوفي.والرجالالنماءمنوالخارجالداخلفيألف002العاملين

يتهددوهوبالحذاهالمتحدةالأممفيالمنصةخرئوفضربأيضاعهدهوفي،الحربتثتعلأنوكادت

عينفق!ثهورلأربعةرابونولياممحلهوحلجون!ونليندونالرنصأقالهكنيدياكتيالوعقبايأمر!كان.

سلفادورالرنيسعلىتجستالتيالثركةوهي.،.،.حبشتياجوالتل!فوناتلثركةمد!راذلكبعدميكون

العريعةالمملكةإلىوجاءالففحةعقبميكونفأقمل،7391جتمبرفيولالإطاحةعلىوساعدت،الليندي

الأمريكية.البترولثركاتلإحدىكشثارالسعودية

255)001س!ثلأا!قضسيادلقالهتيالى
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،الحدثتجاهالمثكوكمنكبيراقدراتحمل،الأخرىهي!.أ.حادكانت

أيامخارقةتمويهيةبأساليبمورستالديالخداعموررجا)هابأذهانوتعلقت

السوفييدي،الاشخباراتلجهازالشاسعالتطور،وأيضا.الثانيةالعالميةالحرب

إحدىإحكامبهدف،بحتةاشراتيجيةلأسباب،كلهاالعمليةوراءيكونقدوالذي

العظميين.الدولتينبينالباردةالحربنشوبمعالمخابراتيةالعمليات

صنلىيقافيبهوجاءوا

الموسادمقرإلىالأمريكيالفنيينفريقاتجه،أبيبتلفياللد)1(مطارمن

علىوعكفوا،بهمالمحيطالعالمعنانعزلواخبرائهامنالعشراتحيثالجديد،

جهازوانحناءاتقيالاتومراجعة،حلميعباسبهاتفوهكلمةكلوتحليلدراسة

جديدمنالكذبكشف

ثانيةمرةوصدرهرأسهوأوصلوابود،الأمريكانصافحهالممريبالطيارجىءولما

لخليليةقياساتوذوالسفر،حقيبةبحجمكان،معهماستقدموهحديثبجهاز

لأسئلتهماثانيةوأخضع.أفضل

المتحدةالولاياتفيالطيرانخبراءبواسطةعصزاالمصريالطيارغصرهكذا

للإسرائيليينوأكدوا،استجوابهمأنهواتقريباساعاتستوبعد،الأمريكية

جذا،ماهرطيارفهو،عليهممدسوشاالمنشقالمصريالطياريكونأناستحالة

بطيارالمصريونيضحيأنيمكنولاموسكو،فيعديدةتدريبيةدوراتعلىوحاصل

خداعيةمخابراتيةعمليةأجلمن،خبرتهفي

أصيبأنهوجد،متخصصينخبراءبواسطةالنفسيللتحليلحلميوبإخضاع

نتيجة،كهكاأ+!3الخورمرحلةوبلغأعمابه!هاانهارت)2(،حادةعصبيةبصدمة

ريفيدمطارالآنوبها،قليلةبعمافةأبيبتلجنوبوتقعليديا،تممىكانتفلمطينيةقريةلأ،044اللد)1(

.إثارةالفدانيةحبثىأعمالأكثراللدمطاروشهد،2591عامليديافيحبثىجورجولد.الدوليجوريونبن

9103+ن!أمهالنفستشقق:معناهيونانيأصلمنكلمةوالفمام)الفصام(،اسمالحالةمذهعلىالبعضيطلق()2

بينومنطالعنيفةالفجائيةالمدماتنتيجةعانا18:03منالفترةفيشيوكاأكثروتكون،3،عع+هء3

والميل،الوجدانيةوالعلاقاتالوأقحيبالعالمحاداضطرابمع،الارتباطاتضعفأوانفصالأعراف

الاندفاعية.والتمرفاتالعدوانيالملوكوإظهار،المجتمعمنللانمحاب

0011الثلاثةال!راقم!ابرلقاكتيال256
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تسمى،عقليةمرضيةحالةإلىبهأوصلمما،وإرادتهاحعهء+أمقاومتهانحدار

سهولةبرغم،حالةوهي5+هأ؟ةم!؟ا!،+أحم!يع!م!3(الطبع)تبدلاتعلميا

وأبأسرتهالاهتماموعدم،العملفيوالإهمالالاكتئابإلىبالمريضتدفع،علاجها

نفسه.يستعرضأوخفيفةسرقاتيرتكبوقد،مظهره

حينهافيإليهاأث!ارت،إسرائيلإلى)1(المصريالطيارهروبقصةأنبيد..

مخابراتيةعمليةأنهاعلى،لإسرائيلالمنحازة،الغربيةالإعلاموسائلبعض

عنشتىأقاويلوروجت،عملياتهاأروعمنواحدةفيالموساد!هاخططت،بارعة

وتخترق،العربيالنسيجعمقعملياتهاتطولالدي،الإسائيليةالمخابراتكفاءة

الصارمة.الأمنيةإجراءاته

نأمؤكدا،القاطعبالنفيالأقاويلتلكعلىإصرائيليمخابراتيمشولورد

وأضاف،لإسرائيلفيهدخللابحتأيديولوجيلسببكانحلميعباسهروب

لالأنعقلاء،يصدقهالا،كاذبةقوميةلشعاراتتروجالعربيةالحكوماتبأنمعلقا

المنطقة،فيالديمقراطيةواحةهيإسرائيلوأن،الواقعأرضعلى!ماوجود

بالأمنتفيضمطمئنةحياةإلىيسعى،شريفحرإنسانلكلدائمامفتوحةوأبوابها

.والرخاء

الموافينمنغيرهوالمئاتالمصريالطيار)إنأيضاالإسرائيليالمسئولوقال

الجديدوفهمفيأهليهمبينيعيشون،لإسرائيلاللجوءاختارواالذين،العرب

وهم،سكانهاأنإلا،المساحةعغيرةدولةإسرائيلكونوبرغم،واطمئناندعةفي

خلاقالتزامذوو،متباينةواجتماعيةوثقافيةودينيةعرقيةخلفياتإلىينتمون

وهيالصهيونيةلمبادئوفقا،المجتمعتطورلاستمرارديناميكيزخمإعطاءفي

.(اليهوديللشعبالقوميةالحركة

نأوتردد،ومجونهعبثهأصدقائهأحديشاركه،الن!ائيةالعلاقاتمتعدد،عابئاثائاحلميعباسكان()1

حتى،وخطبها،الجنونلدرجةوأحبها،حلميعباسطيارالنقيببهاارتبطمثهورةأسردمنجميلةفتاة

قاعدتهإلىورجع،المدمةعقلهيتحملدلم،صديقهفراشفيعارية،إجازاتإحدىخلاليومذاتبهافوجئ

إيرائيل.صوببهااتجه،ا!اأجريتصيانةبعدلتجربتهابالطائرةأقلعوعندما)!ا،يرثىحالةفيالجوية

1752)..الثلاثةال!راقيينالطياريقاغتيال
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قائلا:الخارجيةبوزارةمسئولعلقفيما،هذا

جماعاتالبلادعلىتوافدت،السياسيالاستقلالإسرائيلحققتمنذ)إنه

ونسيجها،الإسرائيليةالاجتماعيةالتركيبةتنييرإلىأدلىمما،البشرمنكبيرة

والأسس،القيممنمزيجبمثابةهي،جديدةتركيبةتبلورتأنالنتيجةوكانت

إصرارعننجمت،معقدةأمنيةمشاكلواجهتالتيالدولةلتكونالاجتماعية

منبكلنرحبفنحن..ذلكومع.بإلرائيلالاعترافرفضعلىالعربيالجانب

الذي،الإسرائيليالمجتمعنسيجإلىللانضمام،العربإخواننامنإلينايلجأ

.بينها(ويساولىالأديانيحترم

ولم،الصمت-نصر)1(صلاح-العامةالمخابراترئيسالتزمفقد،القاهرةفيأما

علنيا.الحدثعلىالمصريالإعلاميالجهازيعلق

وراءهويخفي،والانتقامللانقضاضالترقبدلالاتكليحملكانالصمتهذا

للمخابراتالخارقةالبطولاتأعمالأروعمنبحقتعد،سريةمعركةأشرس

كانتحيث،ا)!اربالطيارلاستعادةورجالهنصرصلاحخططعندما،المصرية

،القاهرةفيومحاكمتهحلميعباساختطافمنبدلاا:وحاسمةواضحةالأوامر

.(ومعركة،وفيوواجبعليارغبةإنهاإ(الأمر..)!تكلفمهما

فيا)هاربالمصرىبالطيارجيءإذ،بقليلذلكبعدبالفعلحدثماوهذا

آيريس،بوينسحتىأبيبتلمنبدايةتعقبهتمحيث،الأرجنتينمنصندوق

وملامحه،هيئتهلتبديلالإسرائيليونلهأجراهاالديالتجميليةالعملياتمنبالركم

ثخفىالديالجديدةوا)هوية،لتحصينهوالتمويهالإخفاءفيالأمنيةوالدروس

لإصائيل.صاعقةلطمةالبعيدةالأمريكيةالقارةمناختطافهعمليةوكانتوراءها..

21فيللمخابراترنيماثم،5691أكتوبر23فيالممريةالعامةالمخابراتلرئيسنائباعين:نمرصلاح()1

8291.مارس5فيوالشللبالعمىمصاباومات6791أغمطس26فيوأقيل،صبريلعليخلفا5791مايو

22فيالحكمعلىالجمهوريةرنيسومدقالمخابراتانحرافقضيةفيعائا15بالسجنعليهحكمقدوكان

7491.أكتوبر22فيصنواتصبعبعدعنهأفرجالماداتلكن،6891أكسطس

)001الثلاثةال!راتيكالطيارلنلاعتيا258
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الذين،مخابراتنالرجالالحقيقيةالعبقريةالمعجزةهيهذهذلك)1(..؟تمكيف

الإعلاميةالضجةتفرحهمولا،السريةتحيطهم،المنيفمبناهمفيصامتينيعملون

وعزتها.مصر،بأمنسوىيفكرونلافهم،لبطولاتهم

الرصلى

كثفتبل2..االميجطائرةعلىالحمولفيالأبدإلىالأملإسرائيلتفقدلم

لاقتناصالأمريكيةالمركزيةالمخابراتمعبالتعاونإمكاناتهاكلووضتجهودها

ا)هدف.إلىتقربهمفرصةأية

أوربافيالمتواجدينالعربالطيارينأخباريتحسسالموسادرئيسآميتمائيربدأ

صورفيتخفواالذينضباطهبأمهرذلكفيمستعيتا،تدريبيةدوراتفيوأمريكا

بعثةالعراقأوفدعندماأخيزاالذهبيةالفرصةوسنحت..والجنسياتالمهنمنشتى

الشخصيةملفاتهمذرست،الطيارينأمهرمنعدذاتضمتكساسإلىعسكرية

وهم:.منهمثلاثةعلىالاختيارووقع،بعناية

كانبغداد.فيباشاجديدحسنمحلةمن،يوسفمحمودشاكرطيارالنقيب+

يهوى،بنفسهمزهؤاشاباكانذلكمنبالرغمأنهإلاأبناء.ولديهمتزوتجا

اللهوأماكنفيالأمريكياتالفتياتلتصيدإجازاتهوينتهز،النسائيةالمغامرات

امتلاكهسهلصيدالكونهعليهالاختياروقعلذلك.الجويةالقاعدةخارج

الجميلاتالفتياتإحدىبواسطة

شاباوكانببغداد.الشهيرةضاحيعائلةمن،ضاحيحامدطيارأولملازم+

بغداد.فيعمهابنةمعحببقصةيرتبط،الفتياتيصاحبلاخجولأمتدينا

وإنللتسليةالليلونواديالباراتيرتادكانبل،منعزلأانطوائيايكنلملكنه

بجمالويفاخر،وإسلامهبعروبتهدانقايعتزكانإذالخمر.يشربلاكان

الرقيق.وحسنهاحبيبته

الممري)الطيارللنثر:المعدكتابنافيتفميلياتجيءالقاهرد،فيوإعدامهاختطافهوكيفيةهروبهأسباب()1

مرة(.لأولينشرملف..الأرجنتينمنصندوقفيبهجيءالذي..ا)!ارب

925))..الثلاثةالعراتيينالطياريناغتيال
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الطياروهو.ببغدادمعروفةمارونيةمسيحيةأسرةمنروفةمنيرطيارنقيب+

منذالقائمةرأسعلىكان.العراقيينالطيارينبعثةبينالمسيحيالوحيد

لكن.الجاسوسيةعالمفيوالأقلياتالعقائدلعبةاستغلالسهولةب!ببالبداية

إجازاتهفييغادرهايكادلاأنهحتى،الجويةللقاعدةوملازمتهانكماشهلوحظ

بتقديريحظىلكيالعراقيةالبعثةبقائدالدائمالتصاقهح،كزملائهالأسبوعية

(الأخرىوالميزاتالترقيفيأكبرفرمتامستقبلأيمنحهمما،السلوكفيممتاز

تقريبافشلتلمالكن.زملائهبينواحدرقمالمطلوبالبدايةمنذروفامنيرظل

القائمة،منمؤقتااستبعدوالانطواء،الرقابةمنيتحررلكيسيقتالديالفرصكل

حيث21،بالميجيطيرانأيفتاوكاناوحامد،شاكرزميليهعلىالاختيارووقع

لزيادةحامديتدرببينما،تشكيلقائددورةعلىللحصولكروفا،ثاكر،ي!عى

حربي،كطيارالمهاريةكفاءته

ببيتالطيارينهؤلاءفوجود،.رائعةمنأكثرالموسادرجالأمامالفرمةكانت

شخصياتهمودرالة..لتعقبهموالوقتالجهدمنالكثيرسيوفر،أمريكا،الذئب

خلااها.منعليهمللسيطرةالضعفموطنإلىللوصول،أفضلعمليبشكل

وميوله،،عاداتهعنالمعلوماتأدقيحويمنهمطياربكلخاصاملفاأعدوالقد

بالآخرين،وامتزاجه،وتدينه،النفسيوتكوينه،ومعتقداته،اليوميةوتصرفاته

ووطنيته،وقراءاته،وهواياته

يكنولم،العلماءأمهربواسطةالدقيقالنفسيللتحليلأخضتالأمورتلككل

ساعة.24طوالمراقباتبعدإلاذلك!همليتسنى

وتستحوذ،الفتاكةبالأنوثةتتفجربشريةقنبلةمنهملكلأعدوا..ذلكوعلى

جاءواالضيوفهؤلاءأنيعرفونوهمخاصة.كانمنكائنيقاومهافلاالعقولعلى

والتقاليد..الدينظروفتحكمهامنغلقةومجتمعات،الجنسيالجوعتعانيبلادمن

االأعراف
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يوسفينماكرالثقيب

باشاجديدحسنمحلةبقريةثريةلأسرة،3691شةيوسفمحمودشاكرولد

العسكرية،إلىرغبتهاتجهتالعامةالثانويةعلىحصولهوبعدبغداد،بضواحي

عامالجويةبالكليةللدراسةموسكوإلىوسافر،العسكريةالمعاهدبأحدفالتحق

الطائرةقيادةشاكرتعلم،أوكرانيافيبكييفالجويةالقواعدإحدىوفي..5591

الجوية،اهجماتاتنفيذفيالمنخففةالارتفاعاتاستخدامفيوتفوق)1(،السوخوي

الجوية.المعركةوتكتيكات،معهاوالتعاملالأهدافاعتراضوطرق

الفتياتملاطفةفي،الروسيةباللغةالتحدثأجادالذيوهو،أيضاتفوق

يجيد،شرقيكشابلوسامتهإليهانجذبنوكلهن،منهنكبيرعددومصادقة

فكانترجولتهأما،معهنيرتادهمكانبكلالمرحجووإضفاء،بلغتهنالتحدث

رأيهن.فيالنادرةصفاتهأهمإحدى

الفاتناتالجميلاتوهن،واستخدمن،حبهفيوتنافسنإليهتسابقنلذلك

حدإلىالنحلةيشبهكانلكنه،بهالاستئثارفيونعومتهاالأنثىدلال،الشقراوات

)الزهورا.بساتينبينتنقلهفيكبير،

تفوقعنعبارةكانتالدي،السوفييذيالاتحادفيدراستهسنواتكانتوهكذا

الإناثجذبفنونأوواعتراضتا،قتالأالحربيالطيرانعلومفيسواء،الشكيقبللا

بهن.والإيقاع

العملفيوانخرطالعراقإلىرجعطيار،ملازمبدرجةيوسفلثاكرتخرجوبعد

معالتعاولفيالعاليةلكفاءتهونظرابغداد)2(.جنوبيالجويةالقواعدبإحدى

عامين.منأقلبعدأولملازمرتبةإلىرقى،السوخوي

25-حمهالطائرةتمميمفيطعد،معروفسوفييتيعبقريوهو،سوخويميخائيلوفالمهندسالطائرةممم)1(

-2،سوخويا!كجوميةطائرتهأنكما،الثانيةالعالميةالحربقبطح!أ"هالطائرةبناءفينحيبلهوكان

وأخرى،للخلفصائلةأجنحةذاتصوخويطائراتظهرت5691يونيه24وفي،الحربإباناصتخدصت

ا!مهوأطلقت،الدولةكرمتهالذيسوخويالهندستصممنوهيتوثمفو،مطارفوقذلكوكانالجناحمثلثة

الروصية.المدن8أنحاب!ائروميادينشوارععلى

الجوية.الرضيدقاعدةأنهاتردد)2(
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تقيمالموصلمنالجمالرائعةفتاةالأسرةلهوخطبتإلا،9591عامهلإنوما

جعلته،مغايرةصفاتفيهاوجد،مهذبةحنونةوديعةفتاةوكانتببغداد،أسرتها

يجمعهماالذياليومويتعجل،الأولالعائلياللقاءمنذتجاههانفسيةبراحةيشعر

.جديدةأسريةوحياةواحد،بيتمعا

لكنه،الراقيالكاظميةبحيبشقتهعروسهمعوعاش،إليهزفتالربيعومع

بغدادشوارعفيالحسانمطاردةمنيكللاماهر،صيادذلكمنبالرغمكان

السكريةببزتهمنبهراتإليهانجذبنوقد،بسهولةبهنوالإيقاع،ومنتدياتها

.صدرهعلىاللافتالبريقذاتالطيوانوشارة،الأنيقة

مدتهابعثةفي،0691أكتوبرفيموسكوإلىالثانيةللمرةأوفدأنهحدثلكن

ارتفاعاتعلىالقتاليةالعملياتفي،متخصصةتدريبيةدورةلنيل،أشهرأربعة

نسائيةعلاقاتوأقام،هوايتهشاكرمارسأيضاالمرةهذهموسكووفي.جدا)1(عالية

كطيارعليهايتحصلكانالديالمجزيةومكاقآتهالضخمراتبهعلىمعتمدا،متعددة

.متفوق

العيةوكرفي

تعلموهيأمريكا،إلىطياريهاأوفدتعندماالعراقيةالحكومةكثيراأخطأتلقد

منكانتبرمتهاالعمليةلكن،العربيةالمنطقةفيإسرائيللسياساتالمؤيدةبأنها

فيالأمريكيالعسكريالملحقعكفعندما،الأمريكيةالمركزيةالمخابراتتخطيط

فيالحديثةوالأساليبالكبير،التطوربمدىالعراقيينالعسكريينإقناععلىبغداد،

القتاليةمهاراتهممستوىورفعالطيارينتدريب

وضعت،ضاحيوحامديوسفشاكرعلىالتركيزفيهاستقرالذيالوقتففي

خلالمنشاكر،النقيبعنوصلتهاالديالتقاريركافة!.ا.س!ادأمامالموساد

والطيار..الجويالغلافمنالأعلىالجزهوالمقمود3050؟!م،3ءمعالشراتوسفيربدورةتعرتعسكريا()1

.ومهارةحرفيةأكثرليكونوالانخفافاتالارتفاعاتاصتخدامفييتفوقأنالواجبمنالحربى
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التيا!هامةالتقاريرتلك)روان(،وزوجتهزلخا)1(ناجيعزراالعراقفيعميلها

فيصدفةبهالتقتروانبأنأفادتحيث،وئزقهالعراقيالطيارأعماقئشزح

انتباهه،تلفتأنحاولتالطاغيةالأنثويةوبأسلحتهاببغداد،الحفلاتإحدى

ترد.لاكأنثىقدراتهافيوشكت،والحنقالضيقوتملكهافاغتاظتتجاهلها.لكنه

شاكرطيارالنقيبوبرفقته،المنزلإلىيعودبزوجهايومذاتفوجئتلكنها

معه.زوجتهلوجودنظراالحفلفيجذامهذنجاكانبأنهلهاعترفالذي،يوسف

كماتكمماس.دورةإلىفجأةسافرحتىعقلهبتلابيبتمسكروانكادتوما

كلل.بلالتعاطيهويممعىالجنسيدمنبأنه،يوسفثاكرعنالتقاريرأوضحت

نقطةبسبب،المتحدةالولاياتفيعليهالسيطرةعمليةإكمالالسهلمنكانولا

أعتىيعجز،الأنوثةطاغيةأمريكيةيهوديةبفاتنةخصيصئالهجيءالنساء،،ضعفه

ودلا)هافتنتهامقاومةعنالرجال

تعملحيثالنعسا،منالسرعةوجهعلىاستدعيتالديهلكر،كروثرإنها

فيينا.فيالأمريكيبالمستشفىكممرضةالأمريكيةالمخابراتلصالح

متوسطةالقوامملفوفةعمرها،منوالعشرينالخامسةمنتقتربهلكركانت

و)هاجمالا،الفاحمالحريريشعرهايزيدهالبياضناصعمستديروجهذات،الطول

عنورثتهما،العقوليخلببريقهمانجلاوانعينانتعلوه،الشفاهدقيقأملودفم

نسائهبدفءالمشهورالإيطاليالجنوبحرارةأيضامعهماوورثت،الإيطاليةأمها

فينادرةكفاءةوأثبتت،وسنغافورةأوروبافيالمخابراتيعملهافيهلكرانخرطت

تجيد،الجنسبواسطةالسيطرةأمورعلىمدرقيعميلةفهيبها،كلفتالديالمهام

برغموكانت.مقاومتهموسحقالخونةتطويعفي()2(العسل)مصيدةاستخدامبمهارة

الأكيد،النجاحالىدائقاالسريةالعملياتدفةتدير،سنهاصغر

الموصاد)جوا!يمى:بكتابناجاءت،بغدادفييوسفثاكرطيارالنقيبلتجنيدالأولىالمحاولةتفاصيل()1

326.ص(العرب

من،عليهالسيطرةبفرضالضحاياباحدالإيقاعلعمليةمخابراتيممطلح،53!،لأء+هالعطمميدة)2(

فيالأصلوبهذافيالموصادوتفوقت،الموتوتمجيلالتحويربأجهزةفنيامجهزةوشتةصدربةعمطةخلال

والاصتسلالم.ال!ريعالمقوطمفتاحهوالجنسيكونحيث،العربوالجواضىالعملاءتجنيدعملعاتأكلب
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النقيبصورةفيكثيراودققت،الجديدةمهمتهاعلىالذكيةالعميلةاطلعت

:تقولوهيخبثفيتبسمتثم،الفوتوغرافيةشاكر

ذلك(.تؤكد-خبرتيبحكم-فنظراتهمعي..طويلاوقتايستغرقالن-

الجوية،بالقاعدةالضباطناديعلىكمشرفةتكساسإلىالرجالصائدةأرسلت

منفأكثر،التجاهلأسلوبمعهواتبعت،الأولىالنظرةمنذبهرته،بهالتقتوهناك

حيث،التعاملفيالطبيعيبالقدرسوىبهتهتمكانتفماانتباهها،للفتمحاولاته

ذلك!غيرشيءولاالرقيقةالابتسامة

الدفيئة،)الأنثى(شنلتهفقد،با!!زيمةليرضىيكنلمالمثاغبالصيادلكن

خفتهانشغالأ،لتزيده،نجاحهمدىلهتؤكدأنأرادتولما.ورغبة!!فةوأرهقته

اللذيذ،الحياةطعمبهايجول،الربيعكإطلالةنديةبابتسامة

يوماحثيثةبينهماتنموالعلاقةأخذت،محسوبةدقيقةوبخطوات،بعدهامن

قصير.زمذيمدىفيقمتهاإلىووصلتاستفحلتحتى،يومبعد

بيتفيالعربالطيارينفوجود،رائعةمنأكثرللإصرائيليينالفرصةكانت

باستقطابللفوزبهدوءويخططوا،يطمئنوالأنمدعاةكان-أمريكا-الذئب

منهمكللشخصيةنفسيتحليلعلىتشتملدقيقةدراسةعلىاعتماذا،أحدهم

السلوكيةوتصرفاته،عاداتهحيثمن،(وضاحيشاكر)وبالأخصحدةعلى

الاجتماعيامتزاجهودرجة،وتدينه،النفيموتكوينه،ومعتقداته،وميوله،اليومية

أخضعتالأمورتلكفكل.المفضلةوهواياته،وقراءاتهبالزملاء،وعلاقاته،بالآخرين

التغلغل)همليتسنىكانوما،والسلوكيالنفسيالتحليلخبراءبواسطةللدراسة

ساعة24ادمدارعلىمستمرةمراقباتبعدإلا،أعماقهمداخل

)تحصين(عنتتوانىلافهي،الألاعيبتلكبكلتعلمالعربيةالمخابراتولأن

بفرزهمتقومحيث،الخارجإلىبعثاتفيالموفدينالطيارينأبنائهاو+أ+أ+هم

أيةأمامأحدهميقعلاكي،ملفاتهمفيالسريةللتقاريرتبغا،بعنايةوانتقائهم
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الأجنبية،الاستخباراتفأجهزة.قدراتهعلىتؤثرقدلابتزازاتيضعفأو،خدعة

إلىتفتقربلادمنقدمواأناسأنهمعلى،العربيةالبعثاتأعضاءإلىتنظر،عادة

مختلفةاجتماعيةظروفوتحكمهاوالتحرر،الحرية

المصيرلعبة

اللعبةكانتهلكر،كروثرسيطرةتحتشاكرالنقيبفيهكانالذيالوقتوفي

جذابة،بفتاةالآخرهوإليهقذفواإذ،ضاحيحامدأولالملازمحولأيفتاتدور

واحتفاظهوأخلاقهيتفق،اغطاخ)مامنعوا.التقاطيععذبة،الملامحرومانسية

شرقيته.بمبادئ

وسيم،،عمرهمنوالعثمرينالسادسةمستهلفيطموخاشائاضاحيكان

لفرهقبلعمهابنةعلىخطبتهأتمبغداد،قيمعروفةثريةأسغمن،ملتزم،هادئ

لعودته.انتظازاالزوجيةعثىالأسرةوتعد،بأياملأمريكا

لوكمابهالتقترقيقةبفتاة،معروفهووكعا،كالعادةتجنيدهمحاولاتبدأت

فتعارفا،الأسبوعيةبعطلتهميستمتعونرفاقهبعضمعيومهاكان.صدفةالأمرأن

.أخبارهواختفتأمهاطلقلبنانيوالدهابأنوأفهمته،سريعبمثكليرقصانوهما

صديقخلالمنويستطيععراقيبأنهوأفهمها،الشرقيالشابمعهاتعاطف

طلبالعربيوبشهامة.بلبنانكانماإذالوالدهاالومولفيمساعدتها،ببيروتله

التفاصيلهذهكلتعرفأمهاإنقائلةفاعتذرت،لوالدهاتعرفهعنوانآخرمنها

عندما،فتاتهفيالثكينتابهألا،كهذاموقفأمامالطبيعيومن.هيتجهلهاالدي

علىمنهاويتعرفلأمهاستقدمهحيث،القادمةإجازتهخلالبيتهالزيارةدعته

المختفي.الأبعنوان

الرائعةوالفيلا،المزيفةالأم،الدقةوجهعلىترتيبهتمقدشيءكلكان

الخلف.فيالسباحةوحمام،الصالونملأتالدفيالمتقدمةالفنيةوالأجهزة،البديعة
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إنهقائلاعليهمثارلكنه،الزيارةتلكعنيثنوهأنضاحيزملاءحاوليومها..

لأنبثوقتتطلعيتيمةفتاةفهي،وعدهيخلفأنحالبأىيحبولاوعدها

شابحياءوراءهيجر،وحده)فتاته(إلىيذهبتركوهذلكوعلىوالدها.إلىتتومل

.مرةلأول)غرباء(أناسيزورشرقي

،الصالونإلىفروحةكطفلةمبتسمةوقادته،وترحابباهتمام)زينب(استقبلته

قصدبلامقارثا)فدوى(خطيبتهفيقليلابفكرهوسرح،أدبفيوراءهافمشى

بينهما.

المريحة،الحالمةملاحتهاووداعة،الفتاةاحتشاممنلاحظهماذلكإلىدفعه

الذيالأبعلىحسرة،نفسهثعاعاتهاتتخللالديالمامتةالحزينةالنظرةوتلك

لوتمنىحتى،البائسةالفتاةعلىبالشفقةنفسهقرارةفيشعرلقد.مصيرهتجهل

االمعذبالمغيرقلبهاإلىالبهجةوإدخالإسعادها،يستطيعأنه

حلأ)هاوأوجدتوأغلقتها،إلاتافهةثغرةأية!.).حادأوالموسادتنسلم

قصةواختلقت،)1(المسلمونيحبهاسماللفتاةاختارتإذ.الظنيقبللامقنغا

والعشرينالثانيةفيفتاةللمهمةتخيرتكما،والعطفالشجنتثيروهعيةإنسانية

فىنفسهاعنمعلنةوتترجرج،الثيابتحتالصارخةأنوثتهاتزحفعمرها،من

فيوينخر،صعوبةبلاالقلبيقتحمبريئاوجفاجمالأيزيدها،ظاهرةصراحة

.أغواره

،النضوجكاملةلفتاةمثاليةصورةوارتسمت،بالبراءةالأنوثةامتزجتهكذا

بعدماوأكثرأكثربهافكرهوتعلق،ممثاعرههزتوبعنفالأغرالشابعقلأسرت

،لذيذةركيكةبعربيةإنجليزيتهاتخلطوقورسيدةبحقرآهاإز،الأمإلىجلس

آصر.أسريحنانموجاتالصبورةنظراتهاتنثر

مدارسبإحدىحديثةمتدربةوهى(،بولان)جينالحقيقيفاصها،بالطبعالحقتياصمهاليسزينب()1

بها.كلفتالتيالمهامأولىهذهوكانت،المخابراتفنون
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عينافأدمعت،البدايةمنذحكايتها،عليهتقصوهيبعينيهاالدموعترقرقت

واحتضنها،السيدةإلىقامعندما،هكذايتصرفأنيتصوركانوما،الساذجالطيار

الرقيقةالفتاةفؤاد!هافيتشققتعتمرها..لمأساةإفرازاالمؤلمالتمثيلنشجهاوكان

فيمسحهماصادفهما.عينينأروعمناللؤلؤحباتوتنزلقتأثزا،ترتجفالدي

الأمرعنبعيذا،عطفا،أحضانهبيناحتوائهافيرغبةوبداخله،حنانفيبمنديله

الخبيثا

بأنهالهوأسرت،الفخيمالأمريكيالمالونفي)مارجريت(السيدةبهانفردت

تقترنأنعليهاوتخثى،مسلمغيرمجتمعوسطمسلمةفهيابنتها،بشأنقلقة

عليهألحتفقدلذا(،كمسلمنخوتهاستثارةالاحظديانتهاعلىليسأجنبيبشاب

قبلمامسئوليتهايتحمللكي،بيروتفيأبيهاإلىالتوصلفيلمساعدتهايسعىأن

اها.ستتركها(المنمقةالإغراءاتالاحظطائلةأموالمعوحيدةوتتركها،تموت

يهتم،أنالشابالطيارمنوطلبت،ثانيةناحيةإلىال!ثوهاءالحيةعرجتثم

حكايةحياتهاتؤرقجدأ،رومانسيةفتاةلأنهابابنتها،بأمريكا،وجودهخلال

اعترفتهيإنأيضآ(الاحظبقسوةمشاعرهايمدمألاورجته،تفتقدهالذيأبوها

الحب،فيالفمثلتجربةمنابنتهاعلىتخشىلأنهاذلكمرة،ذاتلهبحبها

تتمزقالمسكينةتاركأ،لوطنهالعودةينوىمئلهشابحبفيوقعتإذاخاصة

وجعآ.

منذكثيراعنهتحدثت-زينبأي-إنها،بتأثرمارجريتالسيدةوقالت

وتعلقهااهتمامهامدىعنينمبما،بلهفةزيارتهلحظةتنتظروكانت،بهالتقت

المشاعع!إغراءاتالاحظ.به

وأمها:ضاحيفيوهتفت،الئزئسترتديوكانتفجأةزينبأقبلت

ونسبح.لنستحمهيا..؟للسباحةبعدالوقتيحنألم-

متعجبأ:!ماوقالضاحيدهش
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..؟مارسنهايةفيأنناأنسيت..؟تسبحين-

وداعة:فيتبتسموهيزينبأجابته

ألا28..حرارةدرجةعندوالمياهعزيزييافقيفةالسباحةقاعةإن..أوه-

..؟الغداءقبلقليلامعيالسباحةتحب

فتغضب:يرفضأنوخمثىالخجلببعضأحس

....ولكن..نعم-نعم

ماباتجاهتشيروهيأكملتوبذكاء

(إ!)الملابمىحجرةفيستجده..بالأممسمايوهالكاشتريت-

،خطاهعليهوثقلتمكانهتجمد،بالمايوهفرآهاعليهاوأقبلملابسهبدلوعندما

بأنوثةينوءجسد،عاريآأنثىجسدفيهايرىالدي،حياتهفيالأولىالمرةهىفتلك

.المسكرةالثهيةاللذاذاتومذاقات،الركبةرائحةمنهاتفو!،غفةبفئة

الفتاةمعالخجولالمثابوانغمس،الطعاملتعدمارجريتالسيدةتركتهما

وغير،سيئةكانتنواياهبأننفسهوبينبينهيعترفإنهبريء،)هوفياللاهبة

ويتحسسجسديهما،التصاقفرصةينتهزكانالماءفيالتسابقلعبةففي.شريفة

الأفعىلكن.عفويآبدابشكل،بقوةويفغطه،يعتصرهويكاد،الناعماللحم

)البريئة(..لمساتهترجمةفيلتخفقالواعيةإحسالاتهاتكنلم،المدربةاليهودية

الذئبتاركةالبيتإثرهاعلىغادرت،هاتفيةمكالمةالأماستقبلتالغداءوبعد

هوالذئبإنقلناإذا،معروفالمخابراتعالمفيدائفاوالخقلوالخقل..

!!.؟الفتاة

بوتقةفيلآخرهانزلق،قبلمنضاحيبحياةمثلهمرماالذي،اليومذلكففي

لم،بالنشوةيفورلثاسعمحيطفيوأغرقته،أسكرتهمنهاصنوفاوتذوق،النشوة

أنهكتوقديجدففأخذ،يتوقفأنالمسعورةالضاريةأمواجهضرباتأماميستطع

اوارتجاف..خفوتفيتمافا،قواهوخارت،مقاومته
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أتاآلمتهالديالندممشاعرعقلهعلىهجعت،القهريالغرقنوبةمنأفاقولما

الإثماستنكاراتيثعأخذضميرهأنحتى،وحقارتهقذارتهبمدىلثعرإذشديذا،

إثرهاعلىغادر،مجنونبكاءمننوبةفتملكته،وباطنهوعيهتفربموجاتفى

الظروفكانتمهماأبذا،ثانيةالخطأيعاودألاأقسموقدكئيبا،محزوناالمنزل

لمللىواميراث

يومجاءوقلماهلكر،كروثرالأمريكيةبالحيةعلاقتهاستمرأقديولفشاكركان

فينهارهيمرماسرعانوحدها،ملكهايومفهوعنها،بعيدوهوالأسبوعيإجازته

كالوميض.لحظات

يبدوكانهلكرأمامأنهإلا،النسائيةعلاقاتهفيوالتعددالتنوعاعتيادهوبرغم

فبات،يرشفهلمماوتذيقه،يألفهلمماتمنحهكانتالخبيرةفالمرأةأبذا،جائتا

تقذفلقاءكلخلالتركهالقد.ينقطعلاوعطثى،شبعبلاجوعحالةفيدائفا

فيصئاتصبهاالديالعواطف)هفةيجاريهاأندون،جاريةفياضةبمث!اعرهاإليه

أذنيه.

ثار،الزواجعليهوعرضت،كالعادة،بشقتهااللقاءوكان،مرةذاتتجرأتولما

وجههافي

؟.هلكر.أجننت؟..زواج-

عنك.الابتعادعلىبقادرةولستأحبكأنالا..؟ولم-

وابن...بالعراقزوجةليأنتعرفين-

أنااذن!يمالكن..أعرف-

؟..تنتظرنيالذيزوجتيوذنب.؟أيضآ.أناذنببوما-

..؟شاكريامذيأكثرأتحبها-

عشيقدب..وأنت..ابننأمزوجدبهي-
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وابذب

رجل

شاكر..

؟..لكقلتماذاأتذكرينبيننا..؟لقاءأولأتذكرينهلكر..

أتذكر.أنأريدلابشعأ..كنتلقد..أرجوك

زوجديوأحبوأب..ؤوجإتبيومهالكقلتلقد..تعترفيأنيجب..لا

وبيذيا..

.أعرفأكنلم..بجنونسأحبكأنذيأعرفأكنلم

عليه.اتفقناماعلىاستمرتعلاقتنالكن

..؟!هامشاعرلامومساتعاشركأنكالمدةهذهطوالبيتستمتعأكنت

.الآنمعاكناماوالاأيضا..تستمتعينكنتأنت

أرجوك..ساقطةكامرأةتعاملذيلاشاكر

لك.لي!سبحقتطالبيذبلاإذا

..ذلكعلىلكأقسم..بدونكلأموتشاكر..

.العراقإلىأكادوعندماشيءكلستنسين

جنازتي.تحضربعدماإلاأمريكاتفادرلن

احتياج..رغبة..نزوةهوبلحبا..ليمىبينناماإن..عزيزتيياهلكر

.تريدهالأخرلىهيلامرأة

لك..أصفهأنمنأكبرلكفحإيفلا..أناأماأنت..تدعيهماهذا

بكاءكفي..رائعةأيضاذكرياتهاتكونأنيجبجمعتناالديالرائعةالأيام

.المرأةبكاءأحبلا

دائماكنتجميلةوشقة..والديميراثمنبالبنكضخمرصيدلدىحبيدي..-

خياليااوراتباهناممتازاعملالكولأضمنفلنتزوج..عليها..تحسدني
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وأسرتي.أيضا.ضخمراتبيفأنا،يشغلذيأويفرينيماهذاليسعزيزتي-

.بلديفيمادياأعانيولاجذاثرية

و..ومستقبلتنتظرككبيرةفرمةتفئعأنتثاكر-

لأنتدفعيننيأنوأخمشالمكرر..بكلامكذرعاضقتلقدكفى....كفى-

.أرجوكفكفىوأكرهكمنكأهرب

..؟تحبكامرأةتعاملهكذاأ-

فلامرارا..هذالكوقلتؤوجدب..سولىأحبألاعلىنفسيوطنتلقد-

..لمضايقتيداعي

كاذبة.مبادئكإنوعاثرتذي..؟خنتهاإذنلماذا-

لأنصرف.هباء..الوقتتضيعينإنك-

..انتظرالحبيبأيهاشاكر..

هدزاساموق

إلىالجويةالقاعدةفيمعهاالعابرحديثهوتحولذلك..بعدتجاهلهاشاكرتعمد

سقوطهينتظرونالذينالمخابراترجالوأقلق..الأولبخيبةأشعرهافاتر..حديث

سرعةالحالةضابطمنوطلبتفشلها،ضمنتههلكرتقريؤاوكتبتالصبر..بفارغ

علىالسيطرةفيفيهاتفشلالتيالأولىالمرةفهييجن..يكادعقلهالأننقلها

.فائدةوبلا..ثمنبلاشهرينمنلأكثرجسدهااستباحرجل،رجل

إليهايعودأنأولعلى،الجويةالقاعدةمنسحبهابشدةرفضوارؤساءهالكن

معهلطقاأكثرتكونوأن،لاحتوائهالجهدمنالكثيرببذلوطالبوهاجديد..من

وعسى.لعل،الإمكانقدر
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لالكيالجهودتكثفتشاكر،النقيبعلىالسيطرةفيالمبدئيالإخفاقومع

بما،الأخرىهيأسلوبهاالمدربةالعميلةبدلتإذالآخر..هوفاحيحامديفلت

..كاذقيحببمشاعرفأحاطتهالخطأ..يعاودألافيالنادمالطيارورغبةيتفق

الديالندممشاعرأوتارمستغلة،عاطفياإليهاتقريبهفياشطاعتهاقدرمجتهدة

عليهاللعبتملكته

:فجأةتقولسمعهاعندماضاحيارتبك،منز!!ابحديقة)همالقاءوفي

(إ)!..الحجابارتداءقررتلقد..ضاحي-

بدهشة:مستفربا

..؟ولمأمريكا..؟فيهنا..؟حجاب-

ورغا:شحنتهبصوت

وأشغفر....وأموم..أصلي..مسلمةبأنذيأشعرأنأريد-

.الحجاببدونذلككلتفعليأنبإمكانك-

خفيض:وبصوتخجلفي

..؟مثليبالندمتشعرألا-

..لييغفرأنالفهوأدعوصلاةكلفيأبكيإنذب-

علىدميمةأكونأنوتمنيتبعدها..نفسيمنواثمئززتجماليكرهتلقد-

مذنبة.حقيرةأكونأن

والمنكر.الإثمإليناوكزههداناالذيدنهالحمد..زينب-

.جواركإلىدوقاأكونأناللهمنأتمنىحقا..صادقإنسانأنت-

لأبدأدولارألفخمسمائةوستمنحنيبها..لأتزوجالفيلاهذهأميليستترك-

كثيزا..يقلقذيالأمروهذا..وزوجيأنابيخاصامشروغا
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إذن..؟القلقفيما-

وأ..الطموحأوالعدلفييتساوونلاعادةفالبشر..سأتزوجهمنأضمنلاأنا-

ومتباينةثائكةأمورهذه..الأمانة

..مدووشايكونوأنبدلاالزوجاختياو-

..؟أقنعكوسيلةوبأية..؟أضمنأنليوكيف-

؟..بماذاأقتنع-

..؟زينبيابماذاأقتنع..؟سكوتكلم-

.نتزوجبأن-

ذلك..يمنعسببألف..مستحيلهذا..؟نتزوج-

سبب..؟ألف-

خطيبذبثالتا....العراقفيأهليثانيا..عراقيحربيطيارأنافأولأ..نعم-

..بقارا..فدوى

لأنكجذا..كبيرةميزةفهذه..بالعكس..؟عراقيطياركونكفيالمشكلةوما-

..تتوقعهلاوبراتبأيفئا..كطيارهناستعمل

!..؟!ووطني..وخطيبديأهليذنبفما..وواقعحقيقيذلكأنولو-

..بكوأثقأحبكلأنذيسعيدةوسأكون..محترمةحياةمعاهناسنعيش-

..المالعنيبحثيائصلعاطلإلايروقلاهذا..زينب-

ستمنحذي..أميإنثريا..يكونأنيكرهمناومن-

..بلديفيبالفتياتتذكرينذب،وعاقلةطيبةفتاةأنتهذا..كلمندعك-

.فائدةلالكنالأمر..لتغيرالجويةبالكليةالتحاقيقبلقابلتكقدكنتأنذبولو
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بل.بذلكأعدكأيضتا..طيارهناشعملفأنت..ضاحيياجذاسهلالأمر-

بكثير..ذلكمنأكثرهومالكوأضمن

لي..؟سيحدثماذا-مستحيلبالمعوهذا-وافقتأناإن..أتعرفين-

وسأموت..قمقمفيكنتولوحتى..العراقيةالاستخباواتشعبةستتعقبني

..هدزا

بلهنا..حياتكسيؤفنونمخابراتنافرجالذلك..لكيحدثأنمستحيل-

العهدحديئةأنهايبدوالديالعميلةأخطأت)هنا..وافقتإنبسخاءلكوسيدفعون

(.بالجاسوسية

:)بارتياب(

مثلأ..؟كملي..؟سيدفعون-

أتصور.ماعلىكبيرمبلغلكنهبالفبط..أعرفلاأنا-

ثانيا(.خطئاكان)تأكيدها

كلماتها(:فيالخطريشمثعربدأوإنمرتابايزالما)كان

ولاالآنمنذهناأختبئأمأمريكا..؟إلىالعراقمنأهربأنماذا..؟مقابل-

بنداد..؟إلىثانيةالرجو3أعاود

:خبث()في

مليونيزا.ستمبحأنكأخمنأنأستطيعلكذي..أعرفلاأنا-

:)مرتبقا(

!..؟أالمونبكلظننتمسلمةعربيةتكونيلملو..؟زينبياأتعرفين-

منأكثرأحبك..أحبكأننيأعرففقط..السياسةفيأفهملاأناضاحي-

..؟نتزوجلافلمنفسي
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..تجبذيلمأنت..؟..ذاهبأنتأينإلى..؟ضاحي-

الوقت.برتأخرلقد..الآنبيننادارماإنمى-

حربا،تكساس

تقريرها)1(فيجين/زينبوكتبتمرا،قدالتدريبيةالدورةمدةثلثاكان

أدواتمنتملكمابكلمستعينة،ضاحيحامدمعكثيراحاولتأنها،المفصل

عهذاأخذوبأنه،نادمبأنهمارحها،واحدةلمرةمضاجعةبعدلكنه،وإغراءات

بالزواجإغراؤهحاولتأنها،أيضاالتقريروتضمنقط.3امرأيلمسبألانفسهعلى

يستجيبلا(محصن)باردإلىوتحول،الحيللشتىمقاومتهاشتدتلقدفرفض

إلىوطنيةمظهرا..والصومالصلاةإلىاتجهحيث..العواطفأو،معهاللجنس

استقطابه.محاولاتوتصعباهوسادرجة

المدفوعةالعميلةستيأسهللكن،عنهاالابتعادضاحيحامدآثر..بعدهامن

بالطبعالحد؟..عنزادتالذيلهمطارداتهاستكفوهللاشقطابه؟،خميمنا

إلايستطعولمقرارهضاحياتخذلذلكأكيذا.والتصميمعاتياالإصراركانفقدلا..

..أيامثلاثةبعدالعراقإلىسفرهتحددالفور،وعلىبالأمر.البعثةرئيسيخبرأن

العاثرءحظهمأوقعهمفقد،!.).!وادالمولادفيالمخابراترجالجنونجن

يتشككلاحتى،وطنهإلىعودتهقبلتصفيتهمنبدلاوكان،مخلصوطنيشاب

الذينالطيارينحرمانهوالمتوقعالردويكون..هناكالمخابراترجالنواياهمفي

عنفضلا،خيانةأوخطرلأيتحسبا،أخرىمرةبالميجالطيرانمنبأمريكاكانوا

زملائهجميع!هاا!س!لتىالتحقيقات

مهمةتؤديصوظنةهنافهيأيما،وتوقعتقريرهاتكتبفالعميلةوالتحوير،الت!جيلأجهزةبركم)1(

رصية)إ(.
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آخرليمضيضاحيخرج،6591مايو15السبت،التالياليوممساءوفي

الصالةكانت.لهزميلينبرفقةالليليةالنواديأحدإلىوعرجبأمريكا،سهراته

فتتراقص،المكانترجالصاخبةالموسيقىوبينما،والمرحوالشباببالدخانمعبقة

سقو!تبعهاواحدةرصاصطلقةودوت،فجأةالأنوارأطفئت،جنونفيالأجساد

..الظلامووسط.ذعرفيهاربينالجميعفتدافع..ضاحيجسد

ذإ،الحادثغموضالأمنيةالتحقيقاتوأظهرت،بينهمالقاتلاندس،والزحام

لوقوعه.منطقيتفسيرهناكيكنلم

كانوأنهمتعمد،غيرالحادثبأنفيهقالببيانأدلىواشنطنفيالعراقيالسفير

.وقدزاقضاء

اشتمفقد،البعثةلقائدالأمذيالتقريرعلىبناء،العراقيالعسكريالملحقأما

القتل.حادثوراءمارائحة

وكانبغداد،إلىالعراقيينالطيارينبعثةعودةتقرر،حالمفجائيقراروفي

تقريبا.بشهرالمقررةالمدةانقضاءقبلذلك

بالقتلتمصريح

رجالعقولإثرهمفيوطارت،العراقإلىمايو)1(18فيالعربالجونسورطار

كانتالدي،الوحيدة،الذهبيةالفرصةأنواضخاوبات،".أ.سأوا!الموساد

سرعانلذيذ،حلممجردكانتأنهالوكماوبدت،عميقمحيطفيذابت،أمامهم

انتهى.ما

المزعج-لمساعدهباهتمامأنصت،الممدومالموساررئيس،عاميتمائيرلكن

يقولوهو-كاروز

أمامنا)فرصةهناكزالتولا،سيدييابعديفعلمالأملإن-

فيمتدلياوأبقى،دمثقفيكومينايليالموطدجاسوسشنقتم،اليومذلكمباحمنالأولىالماعاتفي()1

التحلل.فيجمدهبدأعندماقذرةرانحةعنهوصدرتانتفخحتىأياملأربعةالمثنقةحبل
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دهشة()في

.أيامخمسةمنذأمريكاغادروالقد..؟كيف-

بغداد.،في..يوسفشاكرالنقيبعلىتؤثرأنهلكركروثربإمكان-

..؟رجلياأجننتبغداد..؟-

بحوزتناالديوالشرائطفالأفلام،الرئيسسيديذلكسوىأمامناحللا-

لقيادتهسبابهفيهاووضح،منهاالعديدحؤرناوقدخاصة،يركعستجعله

مستسلقا.خفوعهويعلن،مقاومةبلاسينهارسماعهاوعند،ولحكومته

هلكر..؟معهفشلتوإذا-

.السماء)1(إلىرسالةمعهتبعث-

كلاينرايونائبه)2(ميكونوأقنع،عاميتاقتنع،للفكرةمستفيضةدراسةوبعد

!هازملاءوبأن،العمليةخطواتلإفهامهاهلكركروثرالمخابراتبعميلةوجىء،بها

كانشاكرالنقيبلأنذلك،الخوفببعضهلكرشعرت.يساعدونهاسوفبالعراق

لكنهاإليها،تجذبهكانتالديخيوطهابالتاليوفقدت،عليهتأثيرهامنتخلصقد

رجفاتهاوئخفى،سحقاالمشاعرتسحقالجاسوسيةعالمففي،ترفضأنتشألم

يتخطىسبيلهفيالذيالمنشود،ا!الدفسوىيبقىلابحيث،الجميلةالناعمة

روحلا،كالذقىصماءأشكالمجردإلىويتحولون،والرأفةالإنسانيةحاجزالعملاء

دماء.أوفيها

وضايقه،فوجنالذيشاكربالنقيبتليفونياهلكراتصلتالدوليبغدادفندقمن

مفروشةشقة!هااستأجرتثيرها،قدالديالم!ثاكليأمنولكي،وراءهمجيئهاكثيرا

الراقيةالشرقيةالكرادةبمنطقة،دجلةعلىتطل

القتل.لكلمةمهذبمخابراتيممطلح)1(

المركزية.المخابراترئيس:ميكونجون)2(
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عنلإثنائهاوإنما،الجنسلأجللا،خفيةعليهايترددالعراقىالطياركان

البداية.منذقلقهأثارتبجحفيبغدار،إلىجاءتأجلهامنالدي،الزواجفكرة

منهتيأسلم،بالقتلتصريحاتحملكانتالديالعميلةأنالوافمنكان

نفسيا،يريحهاكانوشأنهلتتركهعليهافإلحاحه.عزيمتهاتتزعزعولمبعد،

أحديقفأنتعودتماالديوهي،معهبالفشلالمقيتالإحساسبداخلهاويثفي

لهوادعت،أعصابهعلىالضغطفيقواهابكلتمادتلذلك.جما!هاجبروتأمام

منيخلصهاأنبهدوءعليهاوعرض،المتزوجالطيارفارتبك،منهحملتبأنهاكذبا

وأنها،طفلهاومعهاإلابغداد،تغادرلنالديالعاشقةدورومثلت،فبكت،الجنين

الذيوبالجنينبعلاقتهما،وزوجتهأسرتهتبلغوأنبحماقةالتصرففيكثيراتفكر

فيتزوجهاالواقعالأمرأمامتضعهلكي،ببطنها

رسميةفمميعة

يعرفوأنالدنيا..إلىيجىءأنلهأريد..لهذنبلاالذيابنناإنهشاكر..-

.أبوه

الأمر.هذاسينهيالطبيبصديقيإنللثقلت-

أقاافيهأصيرالذيباليومكثيزاوأحلم..أريدهلكنذي-

أطفالأ.منكأريدفلاأناأما..وحدكيخصكأمرهذا-

..؟لثاكرياتكرهذيالحدأ!هذا-

سيحلهذاتصرفكبأنأتظنين..الغببتفكيركأكرهمابقدرأكرهكلاأنا-

..؟منكيقربنيأو..المشكلة

..تجارببلاولاذجة..رومانسيةبأننيالبدايةمنذتعرفأنت-

الفراشى..فيخبرةجميقاعليهنتفوقدتأنتالنساء..مئاتقبلكعرفت-

..؟تجاربوبلا..؟لاذجةتكونينفكيف
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فلا..أناأمامومساتكلهن-

بتهديداتكلوحت!أوحاولت!مهمالهماثالثلاخياوانأمامك.كروثر.-

فسأكونوالاالفور..علىبغدادتغادريأو..الطبيبيراكأنفإماتفيد..لنالتي

لي..بمطارداتكالأمنلإبلاغوأف!طرمعلثعنيقا

؟..أيضاوماذا-

.عنديماآخرهذا-

..؟عائلتكأخبرأنتخشىألا-

..عائلددطءالأمرأسويكيفجيذاوأعرف..يخيفذبلنتهديدك-

ضدها،السلطاتلإبلاغسيضطروأنه،المقاومةعلىتصميفامنهرأتولما

له:وقالتضحكت

وستتدخل،رسميةالفضيحةستكونالأقلعلىفعندئذ،السلطاتفلتأت-

.الحالفيورتبتكوظيفتكوستفقد،بلديسفارة

ث!اكروسأ)ماصافر،تهديدإلىعاشقةاهجةمنتحولتقدمعهاهجتهاكانت

بموتهتسجيلاتملكأنهاأخبرته،الجرأةهذهبعثلتكونلكيضدهتمسكهعما

بجهازإليهودفعت،الطيرانسلاحفيقيادتهويحتقر،العراقيكرهبأنهفيهيعترف

واضطربت،لونهفامتقع،ويشتميسبوهوصوتهإلىفاستمعصغير،تسجيل

الشريطهذابأنفيهاصارخا،الأرضعلىأوقعتهابقوةوصفعها،وجههعضلات

به.جاءمايقللموبأنه،مزيف

كأنهاأسنانهاعنتكثرمتحفزةوقامتفتأوهت،بشدةثانيةفصفعهاذلكنفت

قالت:الأفعىفحيحإلىأقربهووبصوتألثبا)ها،عنالخطرتدفعلبؤة

لك..أمنحهاالذيالأخيرةالفرصةإنها..أحمقتكنولاحياتكاشتر-

دولار..مليونلكوسيدفعونأمريكا..إلىمعيوتأتيفلنتزوج

..؟عنهمتتحدثينالذينهؤلاءمن-
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وإسرائيل.العرببينالدائمللسلامتسعىمنظمةإنها.الدوليةالسلاممنظمة-

الغضب:تملكهوقدالثانيةللمرةصفعها

؟..ووائيجئتإذنألىهذا..اللئيمةالحقيرةأيتها-

.،حياتكطوالثرياستعيتن!شاكر..يادولارمليون-

وترددتكترثلافكانتضرتجاعليهاانهال

هذهإفي..استمعشاكر....ونصفمليونإلىالثمنسأزيد..مجنوتاتكنلا-

صدقذي.إ.أنجذاتتكررلنفرصة

..؟أجيبيذي..هه..؟تكساسعاهرةياتعملينمنمع-

بغداد..يملأونأعوانهمإنشيء..كلسيدمرون..وعائلتكابنكسيقتلون-

بالضبظ..؟تريدينماذا-

لاالماللك..كثيرخيرفيهللمنظمةانفمامكإنإفي..وتستمعتهدأأنأريدك-

وأنتالأفلامعشراتلديهم..تريدهماكلعلىستحصلمشكلةأيةيمثل

شرورهم.أعرفلأنذيالتهديدتحتووافقتلناسجلوهالقد..؟أتعرفتعاشرني..

رفضت.إنبالبطيءسيقتلونك..قادتكتسبوأنتبصوتكشرائطأيفتاتوجد

..؟اللعينةالحرباءأيتهاماذاأرفض-

.السلاملمنظمةالانضمام-

ابتزازبهتقومينمالأنعنكالسلطاتسأبلغ..؟ساذجرجلبأنذيتظنينهل-

أجنبية.جهةلصالحلتجنيديمعدةخطةبلوتهديد..رخيص

،العسكريالسجنستدخلكوالتسجيلاتالجنسيةالأفلام-

مدىيشاهدواأنممتعشىء،أصدقائيعلىلأوزعهانسخعدةمنهاأريد-

الأمريكي،العلمتحتأمريكيةضاجعتلأنذيقادتييشكرنيوسوف..فحولدي

يفيد.لنتهكقايحتمللاالأمرشاكر..ياأرجوكمذيتسخرلا-

.تهديداتتهزنيولاأحد..أخافلاأنا-

الأخير..؟قراركأهذا-
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(!..)!هديةمذيخذي..للأمنأسلمكوقبلما..نعم-

يضربهاكانوظهرها.رأسهاعلىالقوةبمنتهىبهوهوىبنطلونهحزاموسحب

تكادلاخافتةمرخاتتقابلهاكانتالقاسيةالمؤلمةفضرباته.يتعجبوهوبعنف

تحملعلىكثيزاذربتأنهابدلا..أالتحملدرجةبهاوصلتالحدأ!هذا.ئسمع

ثورتهكمرةوفيا.مبرحاانتقاماضربايوسعهاوهوتساءلهكذا..المواقفهذهمثل

منزخاتوزميلاهزلخاناجيعيزراوأطلق،فجأةالغرفةبابانفتحوهياجه

وطنهأبناءترمقانوعيناه،يوسفشاكرجسدفسقط،للصوتالكاتمةمسدساتهم

وألم.واستنكارحسرةفيالثلاثة

آئاربإزالةالآخرونانشغل،ملابسهاحقيبةتعدهلكركروثركانتوبينما

أجهزةوفتحوا،ببطانيةملفوفةالسرير)1(،لأسفلضحيتهمجثةتجرواثم،البصمات

.فرادىالشقةيغادرونقبلماالتكييف

اليوممساءلندنإلىهلكرطارتشديدوبهدوء،المأساويةالعمليةبذلكانتهت

المتورمجسدهاعلىالحزالمضرباتخطوطوكانت،حدثماتصدقلا،نفسه

الدي،بلندنالانتظارمنهاطلبحيث،الفندقفيالليلةتلكالنوموحرمتهاتؤلمها،

أنجذا)2(.ذلكبعدتغادرهالم

خيم،واهـ!.)س!الموسادبهامنيتالديالأملوخيبة،المزريعاميتوبفشل

وتبعث،بالتثاؤمتنذر،حالكةبقتامةمشحونطقسوياد،الجميععلىاليأس

.المؤثرة،المتلاحقةالفشلضرباتآلمتهاالدي،المرتبكةالعقولتهزقلوقةرجفة

مكانصنثارعينقبلسيارتهعلىعثرتغيبهولدى،6/7/6591بتاريخيوصفشاكرالنقيبقتل)1(

تركوقد،تعفنحالةفيالمنروثةبالثقةجثتهعلىعثرحتى،المنطقةسحجرى.مغطاةوكانت،الجريمة

ووجد،أيامعدةبعدإلاالجرعةاكت!ثافيتمفلا،بأولأولاالرائحةتمحبلكيتعملالتكييفأجهزةالجناة

الفادحةالأخطاءأحدهذاركان.بثقتهتركهالذيممد!يحملو،وبنطلونا،قميمايرتديكانالقتيلأن

ارتكبها.التي

وجدتحيث،لندنفيملكرمنالتخلصتمأنه(والعالمالخابراتمنالأول)الجز،الممادربعضذكرت)2(

فيالامتخباراتأجهزةبعضكعادةمعها.المر!موتلكي،منتحرةوكأنها،بالفندقبحجرتهاميتةالعميلة

أمنتسىالهي،والأهميةالسريةالبالنةمهامهمإنجازبعدعملائهابعضمنوالتخلصفضانحها،علىالتشر

عملاهلكربتمفيةالموصارقاستفقد،دوليةوففيحةدبلوماصيةأزماتإلىكثفهايؤديوقدوسيادتها.الدول

المثد،يحيىالذرىالعالم6إغواحاولتالتى،صاجالكلودالفرن!يةالداعرةمعذلكبعدفعلتالبدأ،كمابهذا

بالفبط.ماهوتعرفلمبحجرتهفجيجاصعتبأنهاالثرطةمحاضرفىشهدتحيث.بدقائقاكتيالهقبيل
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الهيكلحارساق

راودالذيالحلمبروعة،عربيطيارتجنيدلعمليةالمتتاليةالإخفاقاتأذهبت

بالرغم.الملاحمهتزةالمعنىباهتةصورةمنهوجعلت،كثيراوالأمريكانالإسرائيليون

اغتيالسربعديكتشفوالمالعراقيينبأنتفيدبغداد،منجديدةمعلوماتورودمن

نأبدليل،تكساسفيضاحيمقتلحولمؤكدةشكوكتراودهمولمشاكر،الطيار

يستبعدواأو،طائراتهمقيادةمنيحرموالم،بأمريكاكانواالذين21الميجطياري

.بعيدةأخرىقواعدإلىأمنيةكاحتياطات

جونالعزيزلصديقهوافتقادهنفسهمععاميتمائيرمراعاتغمرةوفي

،بمفردهعراقيحربيطياربوجودتفيدأوروبا،منمشفرةبرقيةوصلت)1(،ميكون

غمرهالذيالإحساسذلكيجتاحهفلم.فرانكفورتفيبمفردهترفيهيةإجازةيقضي

ماوكل.العراقيينللطيارينالتدريبيةالدورةبأمرميكونجونأخبرهعندما،قبلمن

مشكلاتإثارةوعدم،اللازملعملأوروبافيالموسادلمفرزةكتبأنه،عاميتفعله

بنالمهدياختطاففيالموساداشتراكففضيحةألمانيا.فيالأمنيةالسلطاتمع

الفرنسيةالعلاقاتبسببهاوساءتتتردد،أصداؤهاتزالماكانت)2(،بركة

حادبشكل،الإسرائيلية

للمخابراترئاضهقبليعملوكانفقط،شهورأربعةلمدةرابونوليامبعدهوتولىمنمبهتركقدميكونكان)1(

إدارتها.عنلعجزهلريعااله.أ.حرئاسةمناصتقاللكنهالتجس.بقسمالأمريكيةالبحريةفيأميرلايا

المغربفيالحكمنظامعارض،السابقالمغربملكالثانيالح!نللملكالخموصيالمدرس.بركةبنالمهدي()2

بطلإلىتحولالذيالثائرلكن،اعتقالهوحاولالملكعليهكضب،واجتماعيةدشوريةبإعلاحاتوطالب

جنيف،إلىمربلذلكأحياء.معتقلاتهميغادرونولايحاكمونلاالملكمعارضأنيعرفكانبلادهفيقومي

عملاءاستدرجه،والفرنسيةالمغربيةالمخابراتمعوبالاشتراك.مرتينغيابيابالإعدامالمفربفيعليهوحكم

بفواحيالفيلاتإحدىداخلللاصتجوابوتعرضاختطفحيث،92/01/6591فيباريمىإلىالموماد

ودفنتجثتهأخذتأصابيعوبعدالفيلا،بحديقةودفن،المغربيالداخليةوزيرأوفقيربحضورقتلثم،باريس

ولما.الرباطفيأذيبتبركةبنجثةبأنصابقمفربيمخابراترجلاعترفومؤخزا.السيننهرضفافعلى

فرنميةأزصةوحدثت،المتورطينالأمنرجالمنالعديدوأبعد،والعبتحقيقديجولأمرالففمحةأثيرت

.(.ا)!يكلحراسمنالأولبالجؤكاملافملابركةلبنأخممناثد!دة.إسرائيلية
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)حراسئقزضذلكإنلعاميتوقال،بشدةاعترضكاروزياكوفأنإلا

العراقيالطيارتخؤفأو،المهمةإنجازفيفشلواماإذاللخطر،أوروبافي(ا!هيكل

آثارها)هاستكونللموساد،مدويةفضيحةمنذلكسيتبعوما،الشرطةوأبلغ

وخارجياداخليا

عمل،فريقإسرائيليغادرأنعلى،مجتمعةالآراءاتفقت،ممغرأجتماعوفي

السائحالطيارلتصيدخطةوضعهناكمنيستطيعونالموساد،رجالأمهريضم

قدأخطاء،أيةتلاشييراعىأنعلى،المتاحةالظروفعلىبناء،بالمالوإغراؤه

عنهاغنىفيهمأزماتعنهاتنجم

ليفيالوزراءرئيسموافقةبعدالعملخطةوضعت،المعطاةالمعلوماتعلىبناء

السريةالمهمةلإنجاز،الخاصةالعملياتفرقةأبيبتلغادرتحيث،أشكول

سيحقق،العمليةنجاحبأنعلماالفريقأعضاءأحيط،عليارغبةولأنها،الدقيقة

منتكلفوامهماذلكفييأملونوأنهم،لإسرائيلوالحمايةالأمندرجاتأقصى

أبيب!تلفيومتابعتهالفريقعملمسئوليةكاروزوتولى،أموال

بإجازتهيستمتعالعراقيالطيارأن،فرانكفورتمنوردتالديالتقاريرأفادت

ببيوتالمشهورةالشوارعوبين،الباراتبينماوقتهغالبيةويقضي،ا)هوسحدإلى

ففي،الشخصيأمنهلحمايةالمتعارفةللمحاذيرالجسيمإهمالهلوحظكما،الدعارة

هامةعسكريةأسراروسرد،حربيكطياربوضعهالمباهاةعنيتورعلال!كرهحالات

الذين،ألمانيافيالسافاكرجالانتباهأثارمما،وقادته،العراقيالطيرانسلاحتمس

حوله.يحومونبدأوا

العراقيالطيارولعإلىتشيرالتقرير،تضمنهاللغايةهامةأخرىملحوظة

يهوىلأنه،بأكملهيومافتاةيصادقلاإذ،نحوهنالغريبوسلوكهبالنساء،

.النافرةالصدورذواتالنحيلاتالفتياتويفضل،التنوع
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الخبرةواسعكانإذاإلاملاحظتها،استخباراتلرجليمكنلاكهذهمعلومة

متعددفلاناأنلأوضح،كهذاتقريرايكتبأنلهأتيحلوعاديفرجلالذكاء.فائق

الاحتفاظيفضللاحيث،جديداتفتياتعنالبحثدائمأنهأو،العلاقات

طويلة.نسائيةبعلاقات

ففيهاتوأقلهاالتفاصيلبأبسطالخبراءيهتم،والجاسوسيةالمخابراتعالموفي

!ثخصمعالتعاملسيتمكيف:ا)هامالسؤالعنوإجابة،الشخصيةتحليلمفاتيح

منإذنالعراقيالطياركانلقدالأغوار..؟منذاتهاقتحامرخصةهيوماكهذا..؟

عليه،والسيطرة،احتواؤهيسهلالرجالمنالنوعوهذاوالنساء،الخمرمدمذي

وكاحتياط،.قبلمنعرفهنماجملةتفوق،والإثارةالأنوثةرائعةفتاةبواسطة

الطلبتحت(الآمنة)البيوتفييتواجدن،مدرباتفتياتعدةتوفيريجب

ودور،بالجنسحفلتالديالجاسوسيةبقصصمليءالقديماليهودتاريخإن

قامتومنذ،ومصالحهمأهدافهمخدمتالديالسريةالعملياتتلكفيالرئيسيالمرأة

لذلكوأقامت،بجسدهاالمرأةوعملالجنسنظرياتاعتمدت3791عامالموساد

الإغراءوأساليب،بالجنسالتجسسفنونعلىفتياتهالتدريبخاصةمدرسة

كن،عديداتنساءذلكفيفبرعت،تجنيدهمالمطلوبأولئكحواسعلىوالسيطرة

أنهنعلىوصئئفن،الجواسيستصيدفيالمولادعملياتلإنجاحالأساسيالعامل

.)1(ا)هيكل(و)حارسات،داود(نجعةو)فدائيات(،الذكيةالموساد)دماء

،المدرباتالنساءاستخدامفيتوسعمنأول،هاريلإيسير،الموسادرئيسكان

العملبأهميةآمن،ماهراتجميلاتنسوةعلىمعتمذا،الخونةتجنيدبمهامللقيام

ذلكفيقالالذي،عاميتمائيرجاءبعدهومن.إسرائيلأمنسبيلفي)المقدس(

الذيالمهامفي،جذا(الخاصة)الصفاتذوات،النساءنستخدم)نحن

الشكوكتثيرلافهي،المخابراتعملفيعدمةفوائدذاتفالمرأة،ذلكتستدعي

الفاحثى.!وكهنعلىالدبنيةالئرعيةلإضفاء،التكر3منكنعالموسادنما.علىأطلقتألقاب)1(
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يجذبانفلا،عاشقانأوزوجانبأنهمازميلمعتواجدهاويوحي،حو!ها

.(المراقبةعملياتفيانتباقا

ولمرة،الجنسيةالمصائدنصبفيالمرأةباستخدامالموساد)وتقومويضيف

عملياتهافيالأسلحةكأهمالجن!ىالموسادتوظفحيث،أحياتا،فقطواحدة

الجواسيمسمنالمعلوماتاستخلاصيتمأن،شائعلتصرفوانه،السرية

،هادئمكانإلىبأخذهم،أمانأوالموسادتديرهمالذين،العربوالمخبرين

لاستخدامممارساتهمتصويرويتم،لهمالفتياتبتوفيرعملهمعلىفيكافأون

!!!(.لإسرائيلولائهملضمان،الابتزازيللضغطالصور

بعضشهرةتصلأن،متخصصةجنسيةأكاديميةفيتدربنوقد،إذنعجبلا

ونزف،والسيطرةالوسادةأحاديثفنونلإجادتهن،الآفاقإلىالموسادنساء

المدرباتالنسوةهؤلاءأشهربينمنكانالميعاد.أرضفيوحباتضحيةأجسادهن

فياشتركتالديرافائيلوسيلفياممر،فيولدتالديهارمور)1(يولاند،المحترفات

منأوسلوفيالمعتقلينبينمن،وكانتسلامةحسنعليالفلسطي!يالفدائيتعقب

7391.يوليوفيليليهامر)2(فضيحةإثرالموساد،رجال

تمكنتإذالموساد،فيالمقدسالجنسأسطورةبحقفكانت،)3(كوهينشولاأما

بلاوتستحق،لبنانفيخطيرةجاسوسيةشبكةتأسيسمنالمثيرجسدهابففل

فيتزوجت،الجمالطاغية،كانتتركيةويهوديةمصريليهوديالقاهرةفيولدت:هاروموريولاند)1(

جندتها.الثالثزوجهاقتلعندماأرملةوأصبحت،بعدهوتزوجتزوجهاماتثم،مرةلأولعثرةالسابعة

تعرفتحيث،المستوياتأعلىإلىالميالمجةالأوساطداخلوتغلغلت،4791عامالقامردفياليهوديةالوكالة

كماذلك(.بعدلبنانوزراء)ورئيس،العربيةالجامعةعامأمينباشاعزامومساعدصديق2الحاالدينبتقي

القائم،بارتمونجينرسونأر!هاالتيالسريةالبرقياتعلىوححلت،بالقاهرةالأمريكيةالمفارةاخترقت

ثم4891يوليوفيواعتقلتباشاعزامبهاوشك،4891حربفيالعربالمقاتلينأعدارحول،آنذاكبالأعمال

9591.فيبمدريدوماتتطردت

المنربي(.الجرسون)اكتلالعمليةانظر)2(

وتمكنت6191(-)5291شواتتمعقرابةلبنانفيعملت،مجرمةيهور!ةجالوسةكوهينأرازيثولا)3(

عليهاوحكم6191أكمطسفياعتقالهاوراءكانواالذينالموريونبهاشك.الخونةمنالكثيرتجنيدمن

كانواالذينالثلاثةاللهالعبدلآلفقطثهزاوعثرون،رافولراشيللزميلتهاعامااوه،عاماعثرونبال!جن

.(467مفحةجا!وسا25أ!ثهر..العربالوصادجواسيس:كتابنا)انظرعملانها.أقربمن

0011582الثلاثةا!اتعدالطيادلقالهتيالى
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سارةأيضاهناككانتهؤلاءجانبإلى.إسرائيل)1()ماتاهاري(لقبمبالغة

المخابراتجهازملفاتبهاتزدحمالديالأسماءومئات،كاستيلوليلىأهرونسون

ونزفن،الصهيونيةلنحرةبإخلاصعملنيهودياتلنساءكلها)الموساد(،الإسرائيلي

وتأمينها.الدولةأمنلبناءوالحياءوالشرفالعفة

الراقيالطيارلإذابة،فرانكفورتإلىأرسلتا)هيكل()حارساتمنمنترى

..؟رغلوبمحمد

الغزلاقئدصا

الساحة،علىالمطلالدوارالبابمنوخرج،فرانكفورتمطارصالةغادر

تحتدرجاتثلاثسجلتالديالطقسوبرودة،المتساقطةالجليدندفلتلفحه

بخفةدلفبينماحقائبهيعبئالسائقفترك،التاكسيتوقفسريعةوبإشارةالصفر.

فوقيرتديهالذيبالفروالمبطنالثقيلالبالطوبرغم،أشانهتصطكالسيارةإلى

ملابسه.

فرانكفورتفييقضيهابإجازةكالعادةليحظىمفنيةمحاولاتبذلقدكان

يحرم،سنواتمنذمرةولأول،أبداسهلةتكنلمالمسألةلكن،الكريسماسبمناسبة

علىالمعجزةيشبهبماويحصل،الرائعةالعريقةالمدينةفيالاحتفالاتبهجةمن

كلاستغلالعلىالعزمعقدوقدحانقابغدادفيغادر،6691يناير12فيتبدأإجازة

كامل.عامطوالالعراقمفادرةمنلحرمانهتعويضاواللهو،الاستمتاعفيلحظة

عملهأثناءمرةلأولرآهامنذ،الرايننهرعروس،الساحرةالمدينةتلكعشقلقد

بهاربطتهوكأنماكثيراعليهاوتردد،العراقيةالجويةالخطوطبشركة،مدنيكطيار

عنها.غابكلمااللهفةعاطفةبداخلةتذكى،آثرةحبعلاقة

لفتردالجالوصيةملكةلقبتحملولتظل،الاضيالقرنجاسولاتأشهرمنواحدة3ا:هاريماتا)1(

في-كراقمة-جسدهاواشغلت،الأولىالعاليةالحربإبانالألمانلصالحجاصلةتعملكانت.قادمةطويلة

.بالرصاص1791عاموأعدالوهاالفرنميونواعتقلها،السريةبالغةخفاياعلىالحمول
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ونوادي،ومقاهيهاأزقتهابعقلهورسم،والحدائقوالمتاجرالشوارعحفظفقدلذا..

منروادهاتجتذبالتىالملاهىتلك،تناملاالديوالدعارةالعرىومسارحالليل

منجئناللائيالساحراتالجميلاتوبفتياتها،بالرقصللاستمتاعالقاراتسائر

والجاذبيةالإثارةفنونيعرضن،وروسياأوروباجهاتلائر

الميولمتباينوزوارفيتتلخص،العالمثقافاتكلالكبيرةالمدينةجمعتهكذا

إلىيعورونقبلمامختلسةارتواءجرعاتالجسدمنحعلىاتفقوا،والأيديولوجيات

أجهزةعملاءلانتشارمدعاةذاتهبحدهذاكان3.الحياضجيجلمواصلةبلادهم

فيالزائفالوقارقفواالذينبأولئكيتربصونوغرتجا،شرقا،المختلفةالاستخبارات

تطفوالشخصيةفيالازدواجهذاومع.المجونبثيابفرانكفورتإلىوجاءوا،بلادهم

حيثمنضحاياهمويجرجرون،بمهارةالجواشسصائدوفيستغلها،الضعفنقاط

والعجائبوالغموضالأسراروعالم،الخيانةمستنقعإلى،يدروالم

فندقأمامالتاكسيتوقفعندماصباحا،الخامسةمنتقتربالساعةكانت

فروخا،فيبتسمالحريةهواءرئتيهيملأدعةفيرغلوب()محمدوترجل،بريمرهافن

حيث،الساهرةالمدينةعلىنظرةألقىالتاسعبالطابقنافذتهزجاجخلفومن

والأسطحالأشجاريغطيالجليدبينما،الراينضفذيعلىتتلألأالأضواءكانت

والرغباتالأجسادفحرارة،الجليدتعرفلاالفسقمواخيرلكن،والشوارع

مؤججة...لاسعة..حارقة

بإجازته،للاستمتاعيتهيأحتى،الراحةمنقسطلنيليسعىرغلوبارتمى

نتيجة،البنكبواسطةتحويلهمنتمكنالذيالمبلغضتآلةبهجتهعليهينغص

استبدالكبيرحدإلىوقيدت،العراقفيأخيزاأقزتالديالاقتصاديةالقرارات

رغلوبيتمكنلمالسوداء،للسوقأوسعمجالأبذلكففتحت،البنوكخارجالعملة

الوقت.لضيقاستغلالهمن

لياليهخيالهفيمستعرضاالجديد،اليو!ينتظرالعراقيالطيارنامأخيزا

الخدود،حمر،مائممات،لونكلمنعرفهنوفتيات،الغربيةألمانيافيالأسطورية
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همسهنلرناتوضجمنجرفا،النعيمرقصتأودنإذا،الشفاهفيصهدهنبراكين

الجمود.

الاستمتاعفلذة،قبلمنيألفهالمووجوه،جديدةبمغامراتنفسهيمذيكان

!!وأسهلهعنهيبحثكانماأكثروماجديذا،وجقاتصيدماإذاتتعاظمعنده

والنساء،الخمربحورفيلآخرهالعراقيالطيارغرق،فرانكفورتفيقلائلأيامفبعد

لهيتركولم،نقودمنمعهمامعظمسرق،إيرانيثابشركفيحظهأوقعهأنإلى

!العراقمنبنكيبتحويللإنقاذهأسرتهإلىفأبرق،ماركاتبضةسوى

والموسادالسافاك

أحياءأرقى-المنصوربحيوعاش،0391عامبغدادفيركلوبمحمدولد

والميادينالبساتينوتكثر،والقصوروالفيلاتالسفاراتتتجمعحيث-المدينة

رحلاتفيأوروباعواصمبينصغرهمنذمتنقلأثريةأسرةفينثأإذ.والحدائق

بينالفوارقمدركاللسفر،محبالذلكفشب،أفكارهمنالكثيربدلت،عائلية

فيحياتهطواليعيشأننفسهممنيا،وتحررهالغربوانطلاقةالشرقتقاليد

أوروبا.

وبضغو!،أمريكافيمدنيكطيارعمل،أخرىبعدسنةدراستهأنهىوبعدما

إلىعائدا+كا!(أم!+!+حتأمأ!)5ءولأطأمريكانبانشركةترك،أسرتهمنثديدة

وغرتجا،شرقاالعالممطاراتيجوب،العراقيةالجويةبالخطوطليلتحقبغداد،

يقذفمغامزا،متذوقا،،الحسانأحضانبينالملذاتعنالبحثفيرحلاتهمستغلا

.وثراؤه،ووسامتهالغضشبابهيساعده،تصادفهفتنةكلأمامبنف!ه

فتياتلهترقفلمومواخيرها،المدينةأسواقبينتجول،بانكوكإلىرحلةوذات

إلىوصعد،الثمالةحتىفشرببالفندقالبارإلىوعرج،القصيراتالنحيلاتآسيا

وأرقته،النوممنهفهرب،مغامغبلاليلتهيبيتأنعليهعزوقدمترنخاحجرته

ليليانا،،الرومانيةالمضيفةزميلتهحجرةبابيطرقأنسوىحلايجدولم،النزوة
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العقلالفاقدوهولكنه،بلطفمرفهفحاولت،ونيتهالمثديد،سكرهتبينتالتي

.عنوةواغتصبها،ا)هائجكالثوراندفع

زوجتهتنظرلمولو،وا)!مومالخيبةتسئجهمفصولا،الشركةمنطردبعدها

بالمنزلالبقاءآثرتلكنها،نادمةغيرمنهلطلقت،الثلاثةلأولادهماالاعتباربعين

يمشي.حيثإلىفضائحهتسبقه،ماجنمستهترأبينفعهملنحيث،لرعايتهم

محمدحصل،أجنبيةطيرانبشركةليعملالعراقيغادرألافيالأسرةولرغبة

الديالأنيقةالعسكريةالبزةوارتدى،الطيرانبقواتجديدةوظيفةعلىرغلوب

المولعاتالفتياتمنفرائسهلتصيدمريحةكوسيلةبغداد،منتدياتفيبهايتبختر

لتكونوبلجراد،موسكوإلىتدريبيةدوراتفيأرسلثم،والطيارينبالضباط

الذينالطيارينضمنذلكبعداختيرحربيا،طيازااعتمادهالنهايةفيالمحصلة

12بالميجسيطيرون

هوايته،كالعادةهناكمارس،6291عالمالسوفييتيبالاتحادتخصصيةدورةوفي

دولةسفارةفيكسكرتيرةتعملالتيالحسناء،الأوكرانيةساناثاعلىفتعرف

نإبالزواجوعدهاببطنها،الجنينوتحركمنهحملتولمابها،وغرر،الدومينيكان

منيتمكنولن،سيرفضونالعراقفيأهلهبأنمتحججا،الجنينمنتخلصتهي

الفتاةلكن.هناكمناستدعاءهايستطيعحيث،وطنهإلىيرجعبعدماإلاإقناعهم

بالمستشفى.حزينةنازفةوماتت،الإجهاضآلامتحتمللمالرقيقةالنحيلة

بالأمر،رؤساؤهعرفوعندما،العراقيةالعسكريةالبعثةأعفاءبينالخبرتفشى

السفرمنبمنعهتوصيةتقريرهموضفنوا،العراقإلىبإعادتهوعاقبوهمعهحققوا

شابفهو،21للميجكطياركفاءته)بركملأنه،تدريبيةدوراتفيبغدادخارج

(.نزواتهعنالبحثودائموزئا،للمثرفيقيملا،والقيمالأخلاقفاسدمستهتر

تكساسإلىسفرهدونحالتوأيفا،لندنإلىالسفرمنحرمتهالتوصيةهذه

منطويلةلفترةحرمانهذلكمعنىوكان،يوسفشاكرزميلهمع،صربقيادةلدورة

21.الميجطياريمجموعةفيستاالأكبرالطيارأنهبرغم،الترقي
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للجهاتبطلباتوتقدمبسببها،نفسياتدهور،إحباطحالةانتابتهلذلك

المستمرالإلحاح.4(....ؤمعمرضيةالظروفالغربيةألمانياإلىبالسفرلهللسماح،الأمنهية

مدتهبالسفرإذنعلىأخيزاحصل،ذلكأجلمنالوساطاتودورأشهر،لعدة

النفسيةمعاناتهعنهتمسح،رائعةبرحلةيحلمفرانكفورتإلىفغادر.أسابيعخمسة

بها.ضاقالديالأسريةوالمشاكل،الحربيكركوكمطارعنبعيذا،المرهقة

كانالواقعلكن،طبيعيةتبدوالإيرانيةالعراقيةالعلاقاتكانتالوقتذلكفي

محمد،إيرانلشاهمزمناصداغايسببونالمناوئين)1(كردستانفأكراد،ذلكبخلاف

فرضالذيالإمبراطورمنانتقاقا،بالسلاحسراالعراقيونويمدهم،بهلويرضا

أراضيهم.منقطعةيعتبرونهامنطقةفيأيديهموغل،العربشطعلىهيمنته

رغبةأنإلا،والسافاك)2(الموسادبينالوثيقةالتعاونعلاقاتمنوبالرغم

لمجاملةغاليةأمنيةكانت،21الميجبطائرته،عراقيطياراستقطابفيالإيرانيين

ثانيةيعيدونهاثم،الطائرةأسرارعلىلإطلاعها،المثاهعرشتحميالذي،أمريكا

الأمريكيونيكون،معقولةفترةتستغرقدبلوماسيةأزمةإثارةبعدوذلك،العراقإلى

أجهزتها.وتكثمئفواالطائرةفحصواقدخلا!ها

العراقوسمالتركياثرقيمنوالعة6أجزاتث!ملجبليةومنطقةشاصعةهفبة-الأكرادأرض-كررضان)1(

يعي!ثىالديالمنطقةميتلك.ال!وفيتيةأرمينيامنوأجزاءلوريا،شالصنصغيزاوجزا،ايرانكربيوثمال

شعب،التركيةطرطوسلجبالالثرقيوالامتدادزاجروسجبالشعبإنهمجذا.مبكرةأزمنةمنذالأكرادفيها

الذيالاصتقلالمنحهتريدولابالجوار،كنفهافييعيثىالتيالدولوتغطهده،وحفارتهولغتهعاداتهله

والنفوذ.2المماللعبةتبفاالمياسيةالافطراباتفيالمجاورةالدولتشنلهكما،أجلهمنوينافلإليهيمعى

أنثئ،والبربريةالتوحثىأيم!5!7عمنالثبهقريب،الإيرانيالاضخباراتجهاز!أ!7مهـ:ال!افاك)2(

الوزراءمجلسرئيسمحدقمحمدالدكتورقادهاالتيمارسثورةبعد،وتعضيدهالثاهحكملماندة5391عام

حعثوالنار،بالحديدإكرانالثاهحكم.اغتيالهمنهربا)بالبيجاما(البرلمانبمبنىواعتحامهةالبتروللتأميم

المعارفينفطارد..بالقوةالثاهحكمتثبيتأجلمنالثاثرالثعبمعالوحثيةأياليبكلالسافاكاتبع

ال!جونلراديبفيحتفهملقواالذينالإيرانيينمنالآلافع!ثراتأبادادزاعمهذهوتحت،والداخلبالخارج

ووصف،الأولبالمكروهيلقب،نحيرياللهنعمتوالأخير،الثالثال!افاكرئيمىكان.التعذيبوطأةوتحت

مليونيمنأكثرموظفيهعددبلغحتىدولار،المليارتتعدىعهدهفيالجهازميزانيةوكانت،المتوحئىبالسادي

وطردالخومينيئورةوبعدالصجون.داخلألفمائةفبلغ7591عامخلالالمعتقلينعدروأما،وعميلموظف

سريعة،محاكمةبعدعليهوحكم)نصيري(واعتقل،ال!افاكعنبثعةحقائقظهرت،9791عامالثاه

)قم(.صدكةفيالخومينيالإمام!شغلهكانالذيالمبنى!حفوقالحكمفيهونفذ،بالرماصرميابالإعدام

))..الثلاثةا!اتعذالطيال!بقاغتيال592
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نقودسرقةتعمدوا،أوروبافيالسافاكرجالأنمنطقيايبدوكان..هنامن

كانواالموصادرجاللكن.المترريةالماديةحالتهأسيروهو،بهللإيقاعالعراقيالطيار

التاليةخطوتهاالسافاكتتخذقبلما،رغلوبعلىالانقضاضفيالأسرعهم

العسلمصيد

الماهرالصيادلاقتناصوهيأتها،نسائهاأجملمنبواحدةالموساداستعانت

وبقى،الفندقيغادرأنيشألمنقودهلضياعانزعاجهغمرةففي.الجمالعنالباحث

بغداد.منالقادمالإمدادينتظرالصفومعكر

كانتبمفردهاقبالتهالجالسةفالفتاة،المغامرةإلىالحنينعاودهالفندقباروفي

تسكران،ناعستانفالعينان،أوروبافييماثلهجمالأصادفقلماساحر،وجهذات

بأنوثةفيضجالممشوقجسدهاأما.الأعصابتلهبمثيرةمجنونةانفراجةوبفمها

فاتورةتوقعلمحهاعندماركلوبدهش.صراحةفينفسهاعنتعلن،متوثبة،فتاكة

إذنإنهاالسعيد..)ياللحظبالبهجةتزدحممكتومةصيحةعنهفندت،الحساب

(.الفندقنزيلة

بعقله،عطرهافأذهب،تراقمهكانتقليلةدقائقوبعدسريغامواهبهاستحفر

وكادرا،وأعصابه،اتزانهالذائبالطيارفقدللارتواء.)هفةفيمجامعهكلوتحفزت

ماانخلعحجرتهاأمامالممرفيأيفتا.تنزلحيث،التاسعالطابقإلىثملينالبار

مسلوبحجرتهاإلىمعهافيدلفالصبر.علىبقادريعدولم،عقلمنفيهبقى

بأنه!هايعترف،وينجرفصهزا،فينصهر،اللذةحممفييتقلبوبينما.الإرادة

وما،الحقيقيةشخصيتهعن)هاكاشفا،فراشهاعلىالاستفاقةيكره،ثمل،تائه

.نقودهسرقةمنلهحدث

تفكيككيفيةعلىجيذاومدربة،المهمة)!ذهبعنايةمنتقاةخبيوةعميلةولأنها

أظافرهاكانتالجسدهمدكلما،فاختبلالقطوفأعاجيبأذاقته،فريستهاإرادة

ذإ.وخبراتهتصوراتهكلنسفتأخرىامرأة،رأيهفي،فبدت.فيشتعلتحرثه
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بلا!!وى.وسائدعلىتجارببلاأغرشاببأنه،بالنساءالخبيروهو،أشعرته

.المالمثكلةعلىللتفلبمساعدتهبمقدورهاأنلهأكدتعندماوأكثرأكثرواطمأن

فتاةأخيزايصادفالنساءعلىالإنفاقاعتادالذيفهو..نفسهفيالمثابضحك

حلولأعليهعرضتلذلك،إذنفحولتهأعجبتهالقد.مالأتطلبلاثريةمثيرة

فيبمضارباتيقومالذي)هرفراتقالأعمالرجلعلىغزفتهالتالياليومففيليهدأ.

الاقتصاديةالنواحيفيالموساد،فريقرجالأمهرمنهووبالحقيقة،البورصة

إلىخصيفاطارفقدلذابحق.أعمالرجلكأنهوحديثهمظهرهويبدو،البحتة

.لاصطيادهفرانكفورت

عشرةرغلوببمنحوعدعلى،حظهليجربالبورصةسوقإلىفراتزاصطحبه

لمتمثيليةعمليةوفيالسعر.فيزيادةأسهمهحققتماإذاحالةفي)فرنك(آلاف

الكرةبمعاودةوعدعلى)بسهولة(،المبلغالمويادضابطمنحه،رغلوبلهاكتبه

نانية

،يدريلاحيثمنعليههطلتالتيالثروةركلوباستسهل..هذاعلى

البنكعلىالنقديةالحوالةجاءتهوعندما.ثمينةهداياالناعسةللخثةواشترى

الموسادأحاطتههكذا.مقامراتهوعلىأيضاعليهاالمبلغغالبيةأنفق،الاتحادي

نفدتحتىالحلمكأنهاأيامابينهنوعاش،بهتكفلنالحسناواتمنبحفنة

المثققإحدىإلىوأخذه،الفندقمنانتزعهالذيفراتزرحمةتحتوبقى،أمواله

رقابةوعن،السافاكرجالعنوبعيذا،الكاملةالسيطرةحتىيكونحتى،الآمنة

وقتها.فرانكفورتفيالأحداثسرحعلىتكنلمالتيالعراقيةالمخابرات

مديقتهمنالاهتمالمهذالماذا:واحدةمرةنفسهيسأللمرغلوبمحمدأنبيد

لم..؟نطاقهمفيالمحمورةحركتهويقيدونبهيحيطونالذينهؤلاءمنأووفراتز،

سلوكهعلىمداوفا،يسألأنفييفكرولمشيء،أيعنالعراقيالطياريسأل

مبلغالينقدهفراتز،بهاخدعهالتيالبورصةلعبةبلاهةفيينتظروهوحتىالمعتاد،

الربح.بدعوىآخر
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نأرغلوبمنويطلببل،للخسارةتعرضهويدعيفجأةآمالهيخيبفراتزلكن

ابنةأحضانبينيلهثوتركه.العقبةهذهاجتيازكيفيةفي،عالبموتمعهيفكر

كانبينما،التسجيلوميكروفوناتبالكاميراتائلغنة(السل)مصيدةفيالموساد،

اللسانفلتانأمامالدهشةأخذتهموقدالتصوير،فيمنهمكينالفريقأعفاءبقية

كله،العراقيالطيرانوسلاحقادتهيسبوهو،التائهالطيارأصابالذي

وبرفقتهفجأةفراتزظهر،فتاتهأحغانبينرغلوبكانبينمابغتةحينوعلى

بدقةمحسوبةبخطواتلكن،ملابسهسحبالعاريالطيارحاول.آخرينثلاثة

مفتاحعلىوضغط،المخجلةالعاريةالصورعشراتيحويثقيلأ،مظروقاناوله

)1(عارفالسلامعبدضد،بهتفوهالذيبالسبابالكاسيتصوتفانطلقالتث!غيل

وجهه،عضلاتوارتعدت،لسانهالحاعقةفألجمت.العراقفيالجيشوقيادات

وعيه،ليستردواحدةلحظةالموسادضابطيمهلهلمفيما،أطراتإراديالاواهتزت

والوعيد:الخباثةفيهابلهجةلألهإذ

ماذالكنطويلأ.ئغفرلنرجولةسوىتملكلاأنكأعرف..العزيزمديقي-

دولار..؟مليونالآنتملكأنكلوستفعل

.بعيذا(الفتاة)انسحبت

:با!!دوءمتظاهزايرتجفوهورغلوبأجابه

حدثذلكأنلودولار..؟بمليونوتجيئني..ماركمائةالآنأملكلاأنا-

دولار.بنصفولوحتىأستفيدأندونالحالفيلاموت..فسأموت،بالفعل

حمث،6391فبراكر8فيعمكريانقلاببعدبالعراقالجمهوريةرنسمنمبتولى:عارفعبدالملام)1(

كانمهاشرة.الهواءعلىالتلمنزكونكام!راتامامبالرماصأعدمالذي3قاالكريمعبدالمابقبالرنصأطاح

خغوعهووانتهازشهالخطا!ةبتفاهتهوانتهر،العراقفيالعربالقوممينمنمكروفاعارفال!لامعبد

لمتابلةالجمهوريالتحرإلىذهب،الأصمابمنلجملةفرحانالكر3عبدالإعلالموزيرأنويذكر.للأجانب

عارفواثتهر.فاعتقلالرنعسمفعأنإلاالو!كرمنكانفماوتثاتما،فتثاجرا،عارفالسلامعبدالرنمى

الدخولفيكرمالذيالثاعنها!ةإلىوتملالقحر،تملأكانترانحتهأنوصكيللعطور،محئاكانبانه

.6691أ!رو13فيطانرةحادثفيعارفالملالمعبدومات.تجوالهفيإلمه

392))..ثةالم!!ريضمطيلانلالتيد
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ساحةإلىيقودكفقطمنهاواحد،التسجيلوثرائطالأفلامعشراتلديتا-

سنتفق.طالماإيذائكفينرغبلاونحن..الإعدام

..؟سنتفقوعلاممن..؟أنتم-

و..،وإكرامكبرعايتكأوامرلدينا..عمومتكأولادنحن-

يهود..؟أنتم-

مقابل،وأسرتكأنتحياتكطوالبهستهنأدولار..مليونالآنيديكوبين-

معنا.تتعاونأن

ذعر:فيبشدةيرتجفبدأ

هرفراتز.شيتاأفهملاأنا-

حياةلكنرتبوسوف،إسرائيلإلى21الميجبطائرتكتجىءأننريدك-

ومعاشتا،الدفاعجيثىفيعسكريةورتبة،رائعةفيلاسنمنحكبها،تحلملاخيالية

رغباتهئجابالذيالمدللإسرائيلابنوستكون،ولأسرتكلكالحياةمدىسخيا

..نقاشأدنىبلا

طويلةصمتفترةوبعد،يردأنرغلوبمحمديثألمالصعبالمأزقهذاأمام

علىيوافقلملذلكا.سيقولهبمارهنحياتهوأن،الحقيقةخلا)هاأدركمرهقة

جوانبهشتىمنالأمرودراسةللتفكيرمهلةفراتزمنطلبإنما،يرفضولمالعرض

الطيارمعحلإلىالوصولفىبالأولالشعورعلىباعثاذاتهحدفىالردهذاوكان

المفلس.المثهوانى

فراتزدخولحالالغرفةغادرتقد،العاريةالأفعوانيةالمولادفتاةكانت

عليهتشوشنفسهالوقتوفي،لتهدئتهثانيةالمذعورالطيارإلىفعادت،ورفاقه

ترحمهلنالدي،العراقيةالمخابراتمنبتخويفهيوافقلأنوتدفعه،أفكارهصحيح

والشرائط.الأفلاممننسخةوصلتهاماإذا

)001الثلاثةالعراتيينالطياريناغتيال492
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كيفيةموضخأ،المهمةسهولةلهيشرحفراتزإليهجلس،تقريباساعتينوبعد

،ردهعنسألهولما.2االميجتملكلاالدي،الأردنيةالأجواءعبربالطائرةا)هرب

أولأ.سويسريبنكفيباسمهدولارالمليونيوضعأنمشترطا،موافقتهرغلوبأعلن

هاالثمينفالصيد،تصعقهأنالدهشةوكادت،أذنيهالمولادضابطيمدقلم

إذاعليهكان،وإرادتهمقاومتهستخوروحتقامترنخا،مرهقاأمامهيتمايلهو

الطائرةبامتلاكالصهيونيفالحلم.دونها)هربثغراتوسدوأكثر،أكثرمحاصرته

ابرجا)!الموسادولتفخر،إسرائيلشعبليفرح،يتحققأنأوشكالعربية

الرائعاتوبفتياتها،المخلصين

إلىوصولهبعدكاملابالمبلغيعدهفراتزطويلا،وقتابينهماالمفاوضاتامتدت

شرطهتنفيذعلىإصراراأكثرورغلوب،إسرائيل

للتعاول،ميثاقهوإليهيتوصلانوما،دولةباسميفاوضهإنه:لهيقولفراتز

أولا.النقوديريدوهواليهود،مواثيقفييثقلابأنهالعراقيالطيارفيجيب

متسائلاركلوبفيرد،باسمهالمبلغتسلمهحالةفيالضماناتعنفراتزفيسأله

الآخر.هوضماناتهعن

ثم،هناكباسمهالمبلغفيودع،إسرائيلإلىامطحابهعليهويعرضفراتزيعود

فيصورهفكما،جديدةخدعةبأنهارغلوبفيقول،فرانكفورتإلىثانيةيعيده

بدونبطائرتها)هربإلىبعدهاليضطر،إسرائيلداخليصورهألنفرانكفورت

؟!مقابل

حلإلىللوصولالتفاوضمنافذوأغلقت،مدىأبعدإلىبينهماالأمراستحكم

معللتفاوضباريسإلىيرافقهأنرغلوبعلىفراتزاقترحوأخيزا،الطرفينيرضي

!!وقد.كانشروطهعلىيوافقفربما،هناكرئيسه

1592)..الثلاثلأالمراقمذالطيادلناغتيال
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بعياتهمقامرنهاية

يسلموهو،الورديةأحلامهصعوطارعينيهأكمض،باريسإلىالطائرةوفي

ويحصلالتقدير،وشهاداتالبطولةقلادةويتسلم،العراقيةللمخابراتدولارالمليون

ملفاتهفيالسيئةالتقاريروتنزاح،الآفاقإلىاسمهفيرتفع،كمكافأةفوريةترقيةعلى

رجعة.غيرإلى

القديمبالودإليهوستتقربكثيرا،ست!رالتيزوجتهفيأيضاالتفكيراستغرقه

،والنادي،والشارع،المدرسةفيزملاؤهمسيحسدهم،أولادهحتى،راحالذي

يفخرالذينالعربأبطالمنوبطل،مشرفوطنىرمزإلىركلوبمحمدويتحول

التاريخابهم

ثمن،وبأيالطائرةيريدونفهم،مطلبهعنيتراجعألانفسهعلىعهذاأخذ

وتخيفعقو!!مترهقالدي،الجبارةبالطائرةقياشاتاففائعدمبلغادولاروالمليون

هذا،الإسرائيليينعند21الميجعلىالتهافتسريعرفحربيطيارإنهمغاويرهم.

)تتودد(إيرانبأنالقائدأكديومها.العراقفيالكبارالقادةأحدمنأيفئاسمعهما

وأنمثلها.يملكونلاالتيالخرافةالسوفييتيةالطائرةوصلتمنذ،العراقإلى

المعاركافيوالأ!ثرسالأقوىالطائرةلأنهاحسابألفللطائرةتحسبإسرائيل

الذيجناحهوفي،البيراميد)1(بميدانضخمبفندقركلوبنزلباريسوفي

ورئيسهفراتزينتظربقىالموسادبأمواللههيأوه

تحتعراقيطياروجودمنكاروز،يقولهمايصدقلاعاميتمائيركان

ولت،التيالفرحمشاعرجديدمنوانتابته،باريسفيمعهالتفاوضيتم،سيطرتهم

هذهالفرصةانتهازبضرورةممثدذاكاروزأوصىلذلك.السابقتينالمحاولتينبفشل

سلاحقائدفايتسمانبعيزرابالاتصالوفكر.يكونماأحسنعلىواستغلالها،المرة

وهو،ء+هولء7فمندوموممداناللوفرمتحفبينالمحمور،4عن!أ*7بثاح8+أ!"فندقأنهتردد)1(

.(أنطوانيت)ماريوالملكة،بومبادوده)ديلأياممقتنعاتهبعضترجع)ولىدرجةفندق

0011الئلاثةا!اقيئالطياريناغتيال692
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لكنه،رغبتهتحقيقبقربليهنئههود،مردخايمحلهحلالذيالسابقالجو

له:وقال،أث!كولليفيالوزراء،رئيسلمقابلةعجلعلىمكتبهغادر

فرجالنا..قريبعماستصلنا21الميجأنأؤكدأنأستطيع..الرئيسسيدي-

عن..فضلأ،عراقيطيارمعالآنباريمىفييتفاوضون

غاضبا:الوزراءرئيسفصرخ

:جوريونبن!يقولهاريلكان..؟كواقعالمستقبلأتصوروأنامتىمنذ-

)سأفعل(..؟:ليتقولوأنت)فعلت(..

ليتفاوض،باريسإلىالحالفييطيرأنفييفكرخجلا،معروقاعاميتوخرج

الموسادرؤساءقائمةعلىويضعه،اسمهسيخلدالذيالعربيالطيارمعبنفسه

العظماء.

كاروز:مساعدهإليهنقلهعاجلاخبراوجدحتىمكتبهإلىوصلإنوما

.(اليوممنصبهتولىا(هولمز)ريتثارد

فراتززارهفقد،النهايةإلىيغامرأنبعناديحاولرغلوبمحمدكانباريسوفي

لملكنهمقدما،الدفعشرطعنلإثنائهشاقاجهدابذلاآخر،صهيونيضابطومعه

عليهما:ثارإنهبل،أنملةقيديتزحزح

أعرف..؟ضماناتدوندولارمليون25قيمتهابطائرةأهربأنمنيتريدون-

إذنأسرارها..تجهلونببساطةلأنكم،ثمنوبأي،تريدونهاإيرائيلفيإنكمجيذا

إعداميتستدعىوأفلامليشرائطوعندكم،لكموسأهديهاباسميدولارالمليونضعوا

بلامعيوقتكمتضيعوافلا..لحظةأيةفيبهاايذائيتستطيعون،بالرصاصرميا

.دالاسآلانبعدالجواصصأثرزمولمزويعد،رابونلوليامخلفاد!.ا.عالمادسالرئيسهوهولمزركثارد)1(

مارفاردجامعةفىتخرج.5391عالم!!رانفيمحدقانقلابوخطط،القذرةوالأعمالالتخطيطقمميرأسكان

الححافةتركثم،3891عامهتلرمنعالميصحفيحدكثأولعلى،وحصلبرصيوناكدفيصحفعاوعمل

حعاةفيالمافروتدخلهاطن!انهاقمةإلىعهدهفيالمخابراتووصلت،المركزيةالمغابراتلحمابليتجس

عينثم،7291إلى6691منرناصتهابتولىللمخابراتخدماتهعلىوكوفنوخارجها..أمريكاداخلالناس

.طهرانفيلأمر!كانحهزا

792)001الثلاثةل!لتمذالطياريناغت!ل
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عمايخبرهامنلكلالكثيرتدفعفمخابراتنازهيد،مبلغدولارالمليونلأنداع

!!إليهوتسعىللعراقإسرائيلتخططه

لمإذاابتزازهميحاولالعراقيفالضابطالموساد،لرجالالرؤياإذنوضحت

لوحعندماجسيقارغلوبخطأكانلقد.بالطبعمستحيلوهذا،لشرطهيرضخوا

بشرائطالموسادضابطهددهوعندما.نواياهمعلىبلدهمخابراتبإطلاعمهدذا

نإلهوقالساخرارغلوبضحك،العاريةالجنسوأفلام،بالسبابالمليئةالكاسيت

جنسيافيلمامنهماوطلببل،فجاجةفيأهليهمايمئئانالفراضعلىوامرأتهالرجل

لأصدقائه.ليريه

نأمنفبدلأالعنيد،المفلسالطيارفخفيوقعاأنهماالإسرائيليانأيقنعندئذ

،العراقإلىوعودتهمعهالتفاوضفشلأنواضحاوباتالأمر،انعكصعليهيسيطرا

إلىحقيبتهرغلوبحمللذلكآخر،عراقيطيارتجنيدإنجاحعلىالخطركلفيه

فيوراءهوسيسعون،سيوافقونأنهميقينوعنده،ألمانياقاصداالقطاراتمحطة

أكثر.وربما،الضعفإلىالمبلغسيزيدعندها،،إلحاح

،تفكيرهحدودمنكثيزاأكبرالأمركانفقد،مائبةبالقطعحساباتهتكنلم

سوفمغامرتهبأنراسخاعتقاديملؤه،المساومةلعبةاستعذبلكنه،وطموحاته

ومخابراتا،حكومة،كلهاإسرائيلبأنيعلمكانوما،إليهبحاجةلأنهمتنجح

مداركهتتصورهالادرجةأقصىإلىخطير،خطير،جدفالأمر.وتترقبتنتظر

.المحدودة

وساقته،بعدفيماالمبهرةونتائجها،المغامرةمتعةفيتفكيرهانحبلقد

أبذابهاتنتهولميتوقعها،يكنلممأساويةنهايةإلىالكبارمعباللعبسذاجته

بعد.أو،قبلمنآخر،عربيطيارأيحياة

رغلوبيلحظلم،الألمانيةالأراضيفيالقصوىبسرعتهالدوليالقطارسيرفأثناء

،النومعربةخارج،المياهدورةغادرإنفما،كظلهويتبعه،يلاحقهمنهناكأن

)001الثلاثةالعراقمتالطيارلناغتيال892
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والبابالحمامباببينخلطاخلطوهأشداء،رجالثلاثةبهاصطدمحتى

الدوليالقطارمنبهقذفوا،نفسهعنالدفاعمنيتمكنوقبلما،الخارجي

)1(.السريع

محمدجثةعلىالألمانيةالمثرطةعثرت6691فبراير11الاثنينيومصباحوفي

الجنائيالتقريروجاء.كيلومترينامتدادعلىالأوعالمقطعةوكانت،رغلوب

عندوأخطأ،الحادثوقو3عندثملأكانالعراقيالمار)أن:الألمانيللأمن

بطريقفتح،الداخليالغربةبابإلىالاتجاهمنبدلأإذ،المياهدورةمنخروجه

القطار(.منوسقط،حديثخللبهوجدالذي،الخارجيالعربةبابالخطأ

بهاقصدطائشةلمغامرةثمناعمرهودفع،بحياتهرغلوبمحمدقامرهكذا

حزينة،صفحةبذلكوطويت،والاجتماعيالوظيفيوضعهوتحسين،وطنهخدمة

عربية21ميجطائرةلامتلاك،الشرسالإسرائيليالمراعملفمن

،التورطثبهةيؤكدمامناكركلوبحارثوفي،عرباتهأبواببإحكامتغلقالمريعالدوليالقطار()1

ضيقوقتفيالقطارلعربةمحطنعمفتاحعملالمعبفمنالموطد،وعملاءالقطارأصنبينالمبقوالاتفاق

.ومحدود

1992)..الثلاثةال!راقيفىالطيا)يقاغتيال
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ءك!؟ته!

..إ!العربى4الكلماأكتيالا!+ه!

ا!ف!،يطييأه،موطليلللميهـةينلطيأحالا

براغ؟اكتف!الأ!القليلقالاهـثتو)5لايهـ،اللللعيا5

أيفاهنالااليو!.حتيأثرلهيظد"ل!5

النبوفيفيجميظثوأالطلزفيهـه!،اثليهـهبى

!ععم!هـثعا5"يكادالفأةاططدة5العبقرلة5

يأفى)5،ليه!ااقتياهالأ؟ا!ديهـالهملا!ان

!صاللث!يميطأهلطاتع!،العأحايلللهـء

اللقالكلبىأفى!ةإنم!الطقيقية.تدفيت!ألللهـا)

..إ\حيالنامللليهـة؟الن!)تفي،5ال!ل!،ئةلى
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الطويلةالقانمة

الابتزازوبطرق،أرضهاليستأرضعلى4891عامفيقيامهاإعلانمنذ

علىالمتعاقبةإسرائيلحكوماتحرصت،المكذوبةالأساطيرونسجوالتملقالسياسي

فيمخابراتهاأجهزةتجدأنعلىوعلومها..بسلاحهاقويةالعبريةالدولةتظلأن

وتعمل-الذريةالعلوممجالاتفيخاصة-علمياالمتميزةالعربيةالعقولعنالبحث

تفوقيقابلهوفيما،العربلدىالعلممعينينضبلكي..بأولأولأتصفيتهاعلى

إسرائيلى.علمي

نفذتهذا..يومناحتىإسرائيلقياممنذ..العربيةالعقولاغتيالرحلةوطوال

هؤلاءضدمحبكةتصفيةعملياتشديد..بحذرالإسرائيليةالاستخباراتأجهزة

كمامنهاالاعترافجاءإذاإلااللهمإليها.يقودماديادليلأتتركأندونالعلماء..

فرنسافياغتيالهعمليةتفاصيلجاءتحيثالمشد..يحيىالدكتورحالةفيحدث

دلائلهناكأنإلاالموساد.عنصدرتالديوالكتبالمقالاتمنالكثيرفيباردبدم

فيقتلالذي..فليفلأحمدنبيلالفلسطيذيالعالماغتيالعمليةوراءتخلفتعديدة

فعلتها..إلىإسرائيلمخابراتتشيرأندون..المحتلةبالأرضالأمصريمخيم

أصابعبرغمالنور..إلىالعربالعلماءاكتيالأسرارخروجفيغالباتتكتمحيث

سواها.قتلهمحالفيمصلحةسيجذيأحدلاإذ..مراحةإليهاتشيرالديالاتهام

أدلةفلا..محترفمخابراتيبأسلوبتتمالتمفيةوعمليات..طويلةالقائمة

جهازواحد..الحالاتكلفيالقاتللكن..رسمياعترافولا..الجريمةبمكان

في)1(الاغتيالأنواعشتىفيالعريقةالخبرةذو-الموساد-الإسرائيليالاستخبارات

البداية.منولنبدأإ(..)!العواصممختلف

الواقعيالمردخلالمنبها،قامتائتيالج!ديةالتمفياتفيالجهنميةالموطدوأصاليبطرقراجع)1(

!!..جمالمتدمة

353)001المرلااسماهاكتيال
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مشرفةالدكتورمصطفى

أول.مشرفةمصطفىعليالكبيرالمصريالعالممممموقاتوفى0591يناير16في

.واحدةبسنةإنشائهابعد2691عامالعلومكليةفيالأستاذيةمنصبتولىمصري

وتأثر،طفولتهفيالكريمالقرآنفحفظ8918يوليو11فيدمياطفيمشرفةولد

القضايافكرهواستفرقتالشعرمعحواسهورحلت،الإسلاميالعربيبالأدب

والقلبوالعقلوالإيمانالعلمبينتوازنثقافةلنفسهيكؤنأنفاستطاع.العلمية

.والروحوالمادة

فيالملكيةوالكليةنوتنجهامجامعةفيثم،العلياالمعلمينمدرسةفيمشرفةدرس

الحديثةالنظرياتتطويرفيمعهمولثاركالغرببعلماءفالتقى.2391عاملندن

ساهمكذلك،المتخصصةالعلميةالمجلاتفيكثيرةأبحاثاونمثر،الرياضياتحول

وأفادواالأجانبالعلماءذكرهاالإنجازاتوتلكالبحتةالرياضياتفيستنيرةبآراء

منها.

نظريةإلىأضافحيث،الرياضيةالطبيعةعلماءكبارأحدمشرفةالدكتوريعتبر

الدكتوراهعلىوحصلالفلسفةأيفادرسكما،والإشعاعالمادةبينوالعلاقةالنسبية

الطب.مدريةفيالطبيعةلعلموأستاذا،العلومكليةفيأستاداليعملممرإلىوعاد

بجعلفقام،العربيوالفكرالمحريةالجامعةفيعلميةثقافةيؤسىأنمشرفةحاول

يختصالعلميةللترجمةقسئاأنشألذلك،العلميالبحثأساسائعربيةاللغة

عشراتبتأليفوقام،العربيةاللغةإلىالعلمفيالنادرةالكتبأمهاتبترجمة

العلمية.والأفكارالنظرياتتبسيطفيالكتب

داثفافكان،والعقيدةالدينمنأساسعلىقائمةالقديرالعالمهذارسالةكانت

حيثبالعلمالاهتمامإلىودعا.النبويةوالأحاديثالكريمالقرآنآياتعلىيؤكد

حقذلكفإنواعلوها.الصحيحةالعلميةبالروحأبحاثكم)واعلوا:يقولكان

منمظهريلهينكمولاممثقةتجشميثنيكملا،وأنفسكمولأمتكموللعلمعليكم

()..سر"هسصلاغتط403
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القولىرهذهمقاومتكمفيليكنبل،اكتراثعدميقعدكمولاالخلابةالحياةمظاهر

!.(01بواجبكمقيامكمفخرإلىيضاففخرعليهاوتغلبكم

مساهماتلهوكانتالفضاء..ثئونبحثممريأولمثرفةالدكتورويعدهذا

كبارعنالشاملةببحوثهأينث!تين..ألبرتالكبيرللعالمالنسبيةنظريةفيعبقرية

بأنهالمتخصصةالدوليةالأكاديمياتلهلتشهدالعلميةأبحاثهورفعته..العالمعلماء

ماحبأنهنفسهأينشتينووصفه..التاريخفيوالرياضةالطبيعةعلماءأعظممن

)!ا.لامثيلعبقرية

..عمرهمنوالخمسينالثانيةفيوهوالحياةفارقماسرعانالكبيرالعالملكن

العالميةالعلميةالأوساطفاهتزتمحرا..)أينمثتينلقبالعلماءعليهأطلقبعدما

واليورانيومالذرةحولأبحاثهوأنخاصةغموضها..حولالكثيرقيلالدي..لوفاته

ماالآنوإلى..المسموم)الكعك(منواحدةتناولإنهيومهاوقيل.البعضتقلقكانت

مجهولة.الحقيقيةوفاتهقصةتزال

بكليةموسىسميغأستاذكانممثرفة)1(ممطفىعلىالدكتورأنبالذكرالجدير

عميداكان0591يناير16فيتوفىوعندمايابقا(الأول)فؤادالقاهرةجامعةالعلوم

للكلية.

..موسىسميرة

منهتفوحآخرعالمإلىنعرفهاالتيالوحيدةلحورتهاملاصقااسمهايأخذنا

..الجديدةللأجيالتمامامجهولةأنهاالمؤكدمنولكنالذكاء..وحدةالنبوغرائحة

عربيةث!هيدةوأول..الإطلاقعلىوإسلاميةوعربيةمصريةذرةعالمةأولفهي

اسمهاخلدتمفجعةمأياويةنهايةحياتهاشهدتالعالمفيذرةعالمةوأول..للعلم

.الآفاقإلىبهاووصلت

الرحمنعبدأحمدالخاصمكرتيرهألنهالذيالكتابأهمهامن،كثيرةكتبمثرفةد.حعاةعنصدرت()1

الهندصة-الوصفمةالهندصة:مثرفةالدكتورمؤلفاتأهمومن.مثرفة(مصطفىعلي)د.:بعنوان،صباق

النمبمةالنط!سة-العلممةالممكانيكا-والحياةالعلم-الذر!ةوالقنابلالذرة-والعالمنحن-الفراكيةالمشو!ة

الخاصة.

503)001ال!"!لماهلىافتط
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سنبوبقرية1791مارس3فيولدت..المصريالريفابنة..موسىسميرة

وكان..التسعةأخوتهابينمنالرابعةالابنةكانت.غربيةزفتىمركزالكبرى

الذيحربطلعتوظهور9191..ثورةممر..فيالثوريالمدلحركةمواكئامولدها

مصرا..)نهضةأ!ماهتمثالامختارمحمودويصنع)مصح..اسميحملبنكايؤسى

النسائيوالاتحادزغلولوصفيةشعراويهدىوتظهر..الأهليةالجامعةتقومثم

..المصري

الصحفبقراءةالصغرمنذمولعةوكانت،الكريمالقرآنموسىسميرةحفظت

وفي.قراءتهبمجردالشيءلحفظتؤهلهاقويةبذاكرةعليهااللهوأنعم،والكتب

علىالفائقةوبقدرتهاللقراءةالشديدبحبهاالأنظارلفتتالأوليةسنبومدرسة

مثلعنهاتقرأالديالاختراعاتتلكعنتنتهيلاالديوبأسئلتها،الحفظ

الإجابةأماففو!ها.يثيركان)الراديعحتىو)القطارات((و)السيارات()الطائرات

؟؟للبشريةالمعجزاتيحققالذيالساحرذلك(سميرةياالعلم)إنه:دائمافكانت

الذينالأهلبنصيحةيأخذأنإلاعلي(موسى)الحاجالأبأماميكنلموبالطبع

ابنتهتأخذحتى،القاهرةإلىوالذهابالريفبترك)سميرة(تفوقنظرهملفت

،والنبوغالتألقفيفرصتها

أفراددخلهمنويعولأموالهفيهيستثمربالحسينصغيزافندقاالأباشترى

الشهادةأوائلمنلتكونالابتدائيةالثوق()قصربمدرسةسميرةوتلتحق،أسرته

الثانوية(الأشراف)بناتمدرسةإلىلتنتقلبابهاعلىالحظيدقثم..الابتدائية

تجدوهناك(موسى)نبويةالرائدةالمربيةوأدارتهاأسستهاقدكانتالديالخامة

منالكثيرتحملتالدي)الناظرة(هذهلتشجيعنتيجةتفوفا،وتظهرنفسها،الفتاة

)بسميرة(فإذا.لتلميذتهاوالمثالالقدوةأصبحتحتى،المرأةحقوقنصرةأجل

ميسزاتلخيحئايضم،3391عامتأليفهامنكتائاتصدرعاقاعشرالستةذات

الأولىالسنةطلبةعلى)الجبحمادةفيالمعارفوزارةمنالمقررالمدرسيللكتاب
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هيقامتحيثالخاصةنفقتهعلىالكتابوطبعوالدهاشجعهاوقد،الثانوية

زميلاتها.علىبالمجانبتوزيعه

موسى:سميرةفتقوللأستاذهاووجهتهاكتبتهاالديالإهداءكلمةعندونتوقف

)الجبربكتابيأتقدمأنليجاز:حلميأفنديمحمدالفافعلأستاذي)إلى

كردرمننتجتالدبالثمرةوهو،تأليفهمنانتهافيبعدإليكم(الحديث

..(.ورضاكالساميعطفكيحوزأنراجيةالكتابفهاكالبيضاء،أياديكم

طلب)لمميرة(تلميذتهامنالمدرسةناظرد(مولى)نبويةتلقتالأيامأحدوفي

السبب،عنلتستفسرالفورعلىفاستدعتها،حكوميةمدرسةإلىمدرستهامننقل

لموعندئذ.المدرسةفييتوافرلاطبيعةمعملإلىحاجةفيإنهاالطالبةردفكان

وبالفعلطلبها.بتلبيةوعدتهاأنبعدالنقلعنتلميذتهاتنهيأنإلاالناظرةيسع

التوجيهيةشهادةعلى3591عامسميرةحصلتحتىطويلوقتيمضلم

قائمةاسمهاوتصدرالممريالقطرعلىالأولىوكانت،علميقسم(العامة)الثانوية

الأوائلالناجحينألماءالوقتذلكفيتنشرالصحفكانتحيث،الناجحين

لاكانحيث،الوقتذلكفيمألوقاالمركزبهذاالفتياتفوزيكنلم.العريضبالبنط

،2591عامالنظامهذاتغيرحتى،المنازلمنإلاالتوجيهيةبدخول)!نيم!مح

فيموسىسميرةوبتفوقمصر.فيللبناتمدرسةأول،فايزةالأميرةمدرسةبإنث!اء

حلمها،العلومبكليةتلتحقبل،الحقوقأوالمعلمينبمدرسةتفكرلمالتوجيهية

عميدمشرفةممطفىعليد.العالمأستاذهانظرلتلفت،إليهتصبوكانتالذي

الكلية.

والقدرةالقوةلمصرليكونالذرةعلموهودقيقعلمفيالتخمصسميرةاختارت

من)الذرةلتكونتكافحأنعلىصممتوقدوالخير،السلامأجلمنالعملعلى

العالميةالحربخلالمنعرفتهالذيالدمارويلاتالبشريةلتجنب(السلامأجل

)أنأجمعينالبشروبذيوطنهالبذيالإنسانيشعارهاحددتكعاوالثانيةالأولى

4291عامالعلومكليةفيلتتخرج،(الأسبرينمثلبالذرةالسرطانعلاجيكون
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!اصرارجهودبفضلبهامعيدةأولتعيينهايتمحيثدفعتهاعلىالأولىولتكون

بهتأثرتأنهاإذ،موسىسميرةحياةفيالئانيالبطلمشرفةد.أستاذهاوتشجيع

فيالاجتماعيةبالجوانبأيضئابل،العلميةالناحيةمنفقطليسمباثزا،تأثؤا

شخصقه.

بعدها(.للفلزاتالحراريالتوصل)بعنوانفكانالماجستيررسالةموضوعأما

وكانالدكتوراهعلىحصلتعامينوبعدإنجلترا،إلىدراسيةبعثةفيسافرت

فيالبعثةمنالثالثةالسنةوقضت.*(لأشعةالموادامتصاص)خصائصموضوعها

الأسفوى،البمثريةخدمةفيهامةمعادلاتإلى!اخلا!منوصلتمتصلةأبحاث

موسى،سميرةإليهاتوصلتالتيالأبحاثالعربيةالعلميةالكتبتدونلمالشديد

المثير.العبقريالغامضفكرهافيالتجولسوىنملكولا

بالإفافة،الطبوكليةالراديوممعهدفيالمعمليةوتجاربهابعلمهاسميرةساهمت

منالعديدفيعضويتهاجانبإلى،الذريةالطاقةهيئةتأسيسفيجهودهاإلى

وزارةث!كلتهاالتي(الذريةالقنبلةمنوالوقايةالطاقةالجنةومنهاالمتخصمةاللجان

عليهاأطلق،الأبحاثبعضلعملوأمريكاإنجلترافيلمعاملزيارتهاوبعد.المحة

بالنتائجوأوروباأمريكافيالعلميةالأوساطأذهلتحيث،(المصريةكوري)س

إلميها.توصلتالتيالمذهلةالعلمية

موسى؟سميرةصفعتماذا

دوللدىمتوافرةرخيمةمعادنمنالذرةتصنيعإلىالتوصلفينجحتلتد

علىالذريةالقنبلةتمنيعاحتكاركم!ريعنيوهذا،الناميةالبلدانومنهاالعالم

علىتسلطهميفرضونوبالتالي()اليورانيوممادةوحدهاتمتلكالتيالكبرىالدول

فيهيؤكدخطاباالجامعةإلىفأرمل،الإنجليزيأستاذهابنبوغهالثهدوقد،العالم

الكافمة.المعونةوجدتأنهالوالإنسانيةوجهتنيرقد(،موسى)سميرةتجاربأن
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لهاالزياراتدعواتبتوجيهاحتواءهاوأمريكابريطانيامنكلحاولتلقد

قبولعدمعناعتذرتأنهاكما،الوطنإلىتعودلاحتىالماديةالمغرياتوتقديم

الأمريكيةالجنسية

أخطارإلىمبكروقتمنذتنبهتقدسميرةأنوهي،مهمةنقطةعندونتوقف

اليهودالذرةعلماءمساهمةوتابعت،الإسرائيليالعربيالصراعفيالنوويالبعد

يحصلواكيوالمعاولالمعاهدفيعلماءهاتزرعكيفورأت،إسرائيلدعمفيالأمريكان

المنطقة.فيذريةقوةويصبحواالتقدمأصبابكلعلى

بولايةلويسسانجامعةمنبدعوةأمريكاإلىبريطانياغادرت5191عاموفي

وأبأمريكاموسىسميرةتنبهرلمأبحاثها..ولمواصلةمعاملهالزيارة،ميم!وري

قالت:والدهاإلىخطابففيبمغرياتها.تنخدع

لثيءكليبدأونمصر.فينعرفهاالتيكتلكوتقاليدعاداتأمريكافياليست

لاهناإلىجاءوامنهمكثيرون،الث!عوبمختلفمنخليطفالأمريكانارتجاليا.

كريبؤائركتصرفالغالبفيتصرفاتهم.فكانتالإطلاقعلىشيئايحملون

(.كريبلأنه،ينتقدهسوفمنهناكليمىأنهيعتقدبلدإلىيسافر

فيالنوويةالمفاعلاتأحدلزيارةطريقهافيكانت5291أكسطس15وفي

،هنديأصلمنمرشدبححبةكاليفورنيا،بولايةفرانسيسكوسانمدينةضواحي

طريقإلىبإرشادهاكلفتهبزيارتهتقومأنمقرزاكانالذيالمفاعلإدارةإنقيل

ظهرت،مرتفعجبليطريقفيكاناوبينما.المفاعلمكانإلىشارتهاوقيادةالوصول

بسيارتهالتمطدمالطريقمنحنياتأحدعندمختفيةكانتنقلسيارةفجأةأمامهما

قفزوبينما!قدم..004بحواليقدرارتفاعمنعميقواديفيبهاوتلقي)1(،بقوة

إلىبهافدفعتبتوةالخلفمنومدمتها،موصصم!رةصارةتعقبتالنقلالمارةأنادمادرببعضجاه)1(

بعدضهادتهمكيرواالحادثشهودوأن.الممريةالعالمةوبداخلهاالأنهارأحدبمهاهكرقتحمث،الواديأنحل

اختنوا.ئمذلك
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الحادثفيالتحقيقكشفعندمامفاجأةوكانتالأبد.إلىواختفىا)هنديالمرشد

أحذاتكلفلم،لزيارتهالطريقفيالمصريةالذرةعالمةكانتالذيالمفاعلإدارةأن

المفاعل.إلىواصطحابهاسيارتهابقيادة

واحدةكلمةتقللملكنهامدنجرا،كانالحادثبأنالأمريكيةالصحفاعترفت

إسرائيللصالح)الأمريكي(الفاعليكونأنويحتمل،)الإسرائيلي(الفاعلعن

أغسطس91يومصفحةبآخرنشرتفقد،بالقاهرة)المصري(جريدةأما..وراءه

نإ،اليومواشنطنفيالمصريةالسفارةباسمالمتحدث)قال:يقولخبزا5291

،المتحدةالولاياتفيالعلمتتلقىالدبالمصريةالطالبة،عليموسىسميرةالآنسة

تنيسيبولايةأوكردججامعةفيدراستهاأتمتأنبعد،سيارةحادثفيقتلت

(.الأمريكية

للخارجيةوزيزابعدفيماأصبحالذي،الزياتحسنمحمدالدكتوركانوقتها

وراءخفيةقوةأنرأيهفيوكان..واشنطنفيلمصرثقافيامستشازايعمل،المصرية

أثبتتلقدالمصريينالصحفيينلأحدوقال..المصريةالذرةعالمةاغتيالعملية

..الذريةالأبحاثحولدراساتهافينبوغاالقتيلةالمصريةالعالمة

؟.الصهيونيةالعصاباتأنهاتظنهل:لهقالولما

شيتا!يقولأنورفض..ابتسم

قبلالتحدةالولاياتمنأسرتهاإلىموسىسميرةبهابعثترلالةآخروكانت

المعاملمثلمعملمصرفيكان)ولو:الواحدبالحرففيهاتقولبأسبوعاغتيا)ها

.(!كثيرةحاجاتأعملأنأستطيعكنتهنا..الموجورة

:ردهكان(..الكثيرة)بالحاجاتتعنيهكانتعماالزياتالدكتوركئئلوعندما

المعادنلتفتيتجهازاخترالحقدرتهافيكانإنه..تقولأنتريد)كانت-

تصنيعآخروبمعنى..للغازاتالحراريالتوصلطريقعنذراتإلىالرخيصة

(!التكاليفرخيصةذريةقنبلة
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المخابراترجالأيديفيوقعتقدالشهيدةالمصريةالعالمةرسالةأنوتردد

أسرتها..إلىتصلأنقبلالإسرائيليةالمخابراتلأجهزةوصلتوبالتاليالأمريكية

!!..بالإعدام)1(النابغةالمصريةالعالمةعلىللحكمكافيةالرسالةهذهوكانت

السائق،اختفى،عليموسىسميرةالدكتورةاغتيالعلىالأدلةشتىاختفت

للقتيلة.بمرافقبعثتأنهاالذريالمفاعلإدارةوأنكرت،النقلالسيارةواختفت

وأإسرائيلاسممنالتحقيقاتأوراقوخلت،مجهولضدالقضيةقيدتهكذا

علىقرننحفمنأكثروبعدلكن.المصريةالذرةعالمةتصفيةفيرغبتهاإلىالإشارة

حتىمسئوليتهاتعلنلمالدي،إسرائيلإلىوالنطقيةالعقليةالأدلةتثير،الحادث

موسى.يميرةاغتيالعناليوم

الجمالحمدأ.د

..الجمالأحمدالمصريالعلياالدراساتطالبلندنفياغتيل6991أغسطسفي

هناككانتالعلميتاريخهفيبالبحثلكن..غامضةاغتيالهظروفوكانت

يرقىوقد..نابغةكانالجمالبأنالبريطانيونألاتذتهمرححيث..مفاجآت

يجباغتيالهتفاصيلفينخوضوقبلماحيا..كانأنهلويومذاتاينشتينلمستوى

..؟الجمالأحمدهومنأولأنعرفأن

الجمالكفربقرية6391مواليدمن،الجمالأحمدمحمدأحمدكاملأاسمه

بتفوق0891عامالثانوية)الشهداء(مدرسةمنالعامةالثانويةعلىحصل.بالمنوفية

الرياضةفيتخصصوقد،8491عامتخرجحتىالمنوفيةبجامعةالعلومكليةودخل

9491.عامالعلمعيدجائزةفاروقالملكيشحهاممر!ةامرأةأولموصىصميرة)1(

وإنجازاتها.العلميةلمميرتهابتكريمهاالممريبالجشىالإثاز!رحقام5391عام-

الأولى.الطبقةمنوالفنونالعلوموسامالساداتأنورمحمدالراحلالرئيمىمنحها-

الغربية.مدارسإحدىعلىاصهاإطلاقحلميكمالممطفىد.التعليموزيرقرر-

مدرجاتها.أحدعلىموصسمرةاسمالتاهرةجامعةالعلومكليةأطلقت-

.الكبرىسنبوبؤ!ةاسمهاحملللثقافةقمزاالغربمةمحافظةأقامت-

فقط.ثهزا17خلالالنوويالإشعاعفيالدكتوراهعلىتحملالعالمفيفتاةأولإنها-
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مدارسبإحدىالتعيينخطاب60جاالعسكريةالخدمةفترةأنهىأنوبعد.البحتة

اليمنيةالسفارةمعيتعاقدأنبعدهااستطاعكاملأ،عافافيهاأقامالديالعريش

إلىالسفرفيفكرحتىعامينهناكوظلصنعاء،بالعاصمةللتدريسبالقاهرة

.دعمهيقيمكانحيثبالذاتبريطانياواختارالعليا،دراستهلاشكمالبريطانيا

عاماا02منأكئرمنذاللطيفعبد

عامفيبريطانياإلىالوصولاستطاععامينمنلأكثرعمهمعاتصالاتوبعد

سيتيلجامعةتقدمبعدماالجرائد،وبيعالمطاعمفيهناكعملهبادئا،1991

ا!!دف.هذاتحقيقفيعقبةاللغويمشواهووقفالماجستير،درجةعلىللحصول

الذيهدفهاستكماليستطيعحتىالإنجليزيةلإجادةكاملعامإضاعةقررلذلك

أجله.منجاء

ثمنجذا،جيدبدرجةللغةإجادةشهادةعلىحصلكاملعاممروربعدوبالفعل

نتيجةإعلانوفور.العلميةقدراتهلتحديدالأولالاختبارليدخلبالجامعةالتحق

وقد.أخيهابنبعبقريةليخبرهبعمهواتصلمشواهمنمارتنبولد.ذهلالاختبار

مؤكذا،الشرطةضدالشكاويهيئةأمام،تلميذهمقتلبعد،بشهادتهمارتند.أدلى

الحياةأنلوالممكنمنكانوإنه،العبقريالمثاليللإنمانمثالاكانالجمالأن

أينشين.ألبرتمستوىفييكونأنإضاقياعمزاأعطته

البروفيسير،العالمفيرياضياتعالمأكبر)1(الجمالأبحاثعلىأشرفلقد

منحةعلىالحمولمنالقتيلتمكينفيكبيؤادوزالعبوالذي،دونكنستيف

القتيلمنطلبتالةي)سيذي(،جامعةمنالدكتوراهعلىالحموللإكمالتفرغ

لطلابها.البحتةالرياضةمادةتدريس

متغحصاكانلكنهقيل..كماالبحتةالرياضةفيمتخصمئاالجمالأحمديكنلم

رسالةعلىالمشرفمارتنبولالبروفيسورقالوكما.الرياضيةالفيزياءفيهامفرعفي

فيجديذانهخااختر3قدكان)الجمال:بالقتيلالخاصتينوالدكتوراهالماجستير

.6991أك!طس()القاهر!ةالدضورجريدة()1
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بشكلالنوويةالأسلحةصناعةصلبفيتدخلالدبالإحصائيةالميكانيكامجال

عبقريةمنكثيزايقتربوكانوعملهذكائهفيفريذاكانالجمالممسترإنكبير.

(.أينشتين

المهممنفإنه،يدرسهالجمالكانالذيالتخصصأهميةمنأحديقلللاولكي

،للذراتوالانشطارالتفاعلدرجةزيادةهو،تخمصهتطبيقاتأبرزأننعرفأن

بكثيرأعلىمستوياتإلىالنوويةللأسلحةالتصويبدقةدرجةبمستوىاوالارتفاع

العالم.دولجميعفيبهمأخوذهومما

تدخلاتوجودينفيأويؤكدأنيستطيعلاإنه،لندنفيالمقيمالقتيلعموقال

يحيىد.مثلسابقينمصريينلعلماءحدثكما،الجمالمصرعقضيةفيمخابراتية

علىالجميعبحسبانتكنلممفاجأةفجرولكنه،موسىسميرةود.المشد،

منسلسلةبعدإليهاتوصلاستئجارهتمالذيالخاصالمحاميإنقائلا،الإطلاق

.والتحريوالبحثالتحقيقات

بطلهاكان،الجمالمقتلمنأيامعئرةقبلحدثتواقعةأنالمفاجأةتفاصيل

حيث.القتلعمليةفيتورطهفياشتبهالذيكاوتثمانأنتونيالإنجليزيالقس

الذينالأشخاصأحدقبلمنقتلهومحاولةليلأ،منزلهفيللضربالقسهذاتعرض

فإن،جيدةغيركانتالمنزلإضاءةولأنجذا.كبيرةبدرجةالجمالالمرحوميشبهون

الذيهوالجمالأنظنلكنه،هروبهقبلعليهالتعرفأورؤيتهمنيتمكنلمالقس

قبل.منبينهمانشبالذيالخلافبسببعليهاعتدى

92يوموبالتحديد،الشخصهذاعلىالقبضألقىقليلةأياممروربعدلكن

قتلحاولبأنهواعترف،المرحوموبينبينهالكبيرالشبهوظهر،6991أغسطس

.لندنفيالآونةتلكفيالدينرجالعلىالاعتداءظاهرةضعنالقس

قيلبمالهعلاقةلاأمؤا6991أغسطسأولفيالجمالمقتلمنتجعلالواقعة

هذهمنممئوليتهوتخلى،كاوتشمانأنتونيالبريطانيالقسعلىاعتدائهعن

للأسف.الأوانفواتبعدولكنالتهمة
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القسمنزلإلىاندفعأنه،عليهالقبضلحظةالجماللوجودالتفسيراتآخر

الموجودةالأثاثقطعبقذفنفسهعنالدفاعمحاولأ،الشرطةكلابمنهرتجا

القسمنزلبتحطيمإطلاقايقمولم،الشرطةورجالالبوليسيةالكلابتجاهبالصالة

عمدعن

على،سنوات01منذاليتون(بمنطقةإقامتهبدايةمنذدأبالإنجليزيالقس

عرباالأجانبأوالبريطانيينسواء،جيرانهشئونفيللنظرلافتوبشكلالتدخل

استذكارإلىالطلبةودفعتحميسأوالأزواجبينالخلافاتلحل،آسيويينأوكانوا

أجلهم.منبالصلاة)هموعدهمعدروسهم

تمماهو،بالقتيلالإنجليزيالقسعلاقةغموضمنزادالذيأنوالمشكلة

وهو،المزاعمبعضحسببالحادثةأحاطالذي)الشذوذ(حولإشاعاتمنترويجه

المصرية،بالخارجيةيعملالذيالجمالالحفيظعبدسميربحرارةعنهتحدثما

:قالوالذيللقتيلقرابةبصلةويمت

لوحتىوأنه،البريطانيةالسلطاتتروجهاالديالإشاعةهذهيصدقلا)إنه

لندنفيالجمالحياةبدايةفيتحدثأنيمكنكانتفإنهاصحتهاجدلأافترضنا

وأصبحالجمالاستقرأنبعدذلكحدوثيصعبلكنمثلأ،المالعلىللحصول

كبيرا.!!مرتبمقابلعريقةبجامعةيعمل

متسائلآ:وأضاف

السلبي،بريطانيافيالشذوذأنمنبالركمالآنالأمرهذاعنالإعلانيتمالماذا

ثم،الإسلاميةالعربيةالبلادفيالوفماعةمنالقدرنف!ىلهليس،والإيجابيمنه

؟الشائعاتهذهلمثلالترويجيتممنلمصلحة

لأن،حقيقيكيرأمرالمنزلمصعدأمامللقمىالجمالضربحولأثيرماإن

منزلإلىالجمالذهبهلليستالمشكلةوان.الإطلاقعلىوجودلهليسالمصعد

!!؟(.الوفاةحدثتلماذاالمشكلةوانمالا،أمالقص
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ذكرتأنيحدثلمأنهبدليل،لثاذايكنلمالقسأنأكداللطيفعبدد.

منتشير،بهالخاصوالمحاميهوعليهاأطلعالديالتحقيقاتفيواحدةكلمة

ولاكفاعللاالشذوذمعهمارسقدالجمالأنإلىأو،المثذوذإلىبعيدأوقريب

سنتينلمدةجذاالطبيعيزواجهواستمرمتزونجاكانالمرحومأنخاصة،بهكمفعول

4991.عامفيالانفصالحتى2991ديسمبرمن

إنجليزيةفتاةمعحبعلاقةفيوقعقدكانالجمالأنتبينالزواجهذاحول

الدي،بلندنهمم!+43هارودزبمحلاتتجميلمحلفيتعمل)رشزماري(اسها

فايد.محمدالمصريالمليارديربالممادفةيمتلكها

بعدهابدأ،عاميقسوىيدملمبزواجشرقيةنهايةانتهتهذدالحبعلاقة

فيأخرىمرةالتقياحتىطويلا،استمرتالديالطلاقإجراءاتفيوزوجتهالجمال

إجراءاتأخرماوهوجديد،منالعلاقةلإعارةالمحاولاتوبدأت6991يناير

الغامضة.الوفاةجاءتحتىالطلاق

جثةعلىالثرطةرجاللاعتداءاتواضحةآثاروجودالمحققينأحدأكد

الشرطةكلابأحدمنعضةنتيجةقدميهإحدىفيغائرجرحوجدحيث،القتيل

عليه.القبضعمليةأثناءنحوهأطلقوهاالدي

إصابته،برغمالمستشفىإلىالجمالأحمدبإرسالتمممحلمالشرطةأنكما

أحمدإرسالتمبينماهذا.التاليفجراليومتوفىحتىمساءالسادسةمنواحتجزته

منهاليخرجفوزأالمستشفىإلىبالضربعليهاعتدىالقتيلإنقيلالذيالجمال

يومين.بعلى

كماالحقيقةعلىالغموضسحابةتخيم..لندنفيالغامضةالجمالأحمدوبوفاة

وإخفاء،التعتيمسراديبفيالحقائقوتتوه..العربالذرةعلماءكلاغتيالقصصفي

واحداعلماؤنايشنزفوهكذا..واللامبالاةالغموضجووسيطرة،والحقائقالأدلة

!!.الآخر.تلو
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د.سميرنجيب

ضحيةآخرمصريعالمراح-مباشغيونيهنكسةبعد-6791عاموفي

نجيبيميرالدكتورإنه..الإسرائيليةالاستخباراتوأجهزةالصهيونيالإرهاب

العربالعلماءبينالشبابجيلعلماءأبرزمنواحداكانالذيالممريالذرةعالم

..الذريةالأبحاثفيتخصصواالذين

فيالقاهرةبجامعةالعلومكليةفيتخرجإنه:الشابالعالمهذاعنتقريرويقول

وكانت،الذريةالأبحاثفيدراساتمتابعةفياستمروقدمتفوقا،وكان،مبكرةسن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيدراساتهلاستكمالرشحبحيثمتميزةالعلميةكفاءته

..الدكتوراهث!هادةعلىللحصولبعئةفي

والفيزياءالنوويةالطبيعةأساتذةمنمجموعةإشرافتحتالشابوعمل

نبوكابعثتهخلالوأظهر..عمرهمنوالثلاثينالثلاثةتجاوزقديكنولمالأمريكيين

نأاستطاعأنهلدرجةالستينياتمنتصففيأعدهاالتيأبحاثهخلالمنوعبقرية

..كاملبعاممحدذاكانالذيالموعدقبلرسالتهإعدادمنيفرغ

الشابالمصريالعالمهذابحياةأودتالديالمؤامرةقصةفيالثابتةالوقائعوتتكلم

:لتقول

مسابقةعنالأمريكيةديترويتمدينةفي)وين(جامعةأعلنتأنتصادف

هذهفيوتقدم،النوويةالطبيعةعلمفيبهامساعدأستاذوظيفةعلىللحمول

الدكتورالمصريالعالمففاز،الجنسياتمختلفمنذرةعالم002منأكثرالمسابقة

..!بالجامعةالمساعدالأستاذوظيفةعلىليحصلالمسابقةهذهفينجيبسمير

الكثيرينإعجابليحوز،ا)!امةوالعلميةالدراسيةأبحاثهالمصريالعالمووامل

الأمريكيةوالعناصرالإسرائيليينقلقأثارمما،الأمريكيينوأساتذتهالعلماءمن

الجامعة.داخللإسرائيلالموالية
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فيأبحاثهلتطويرالماديةالعروضالممريالعالمعلىتنهالأخذت،وكالعادة

فيووطنهبلدهبأنشعرالممريالعالمولكنمصرإلىالعودةوعدمالمتحدةالولايات

،العروضكلرفضأنوكان6791سنةفييونيوهزيمةبعدوبخاصة،إليهحاجة

إلىمتجهةكانتطائرةعلىمقعدبحجزالممريالعالموقامممر.إلىيعودأنوقرر

غربيةوأخرى،أمريكيةجهاتوحاولت،6791سنةأغسطس13يومفيالقاهرة

العلميةالإغراءاتمنالكثيرعليهعرضتأنوكانالسفر،عنبالعدولإقناعه

المتحدةالولاياتفييبقىأنمقابل،الأمريكيةالجنسيةمنحهومنها،والمادية

ليبقىعليهعرضتالديالإغراءاتكلرفضنجيبسميرالدكتورولكن،الأمريكية

.القاهرةإلىيعودولابأمريكا

أحدفيسيارتهيقودكانوبينما،القاهرةإلىلعودتهمحددةكانتالدبالليلةوفي

أبحاثهبمواصلةحالما،المستقبلإلىبخيالهسارحا،ديترويتمدينةشوارع

نقلبسيارةفوجن،طويلغياببعدأسرتهلقاءإلىمتطلعا،وطنهفيودراساته

..سيارتهتتعقبضخمة

منكغيرهاالطريقفيتسيرالسيارةأنالمصريالعالمتصورالأمربادئفي

الطريقجانبيأحدإلىانحرفأنوكانيتفاداها،أنجانبهمنفحاولالسيارات

سيارةلتصدمسرعتهافيتزيدوهياندفعتوفجأة،تعقبهواصلتالنقلسيارةولكن

سيارةوانطلقت!الفور)1(..علىبداخلهامصرعهليلقىتحطمتالتيالمصريالعالم

اختفت.ثمبسائقهاالنقل

،مجهولضدالحادثقيد،موسىسميرةالدكتورةاغتيالواقعةمعجرىوكما

.وراءهكانتالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةأنكلهالعالميشهدبينما

وئكن،أمريكيةالمصريالعالماكتيالأداةكانت:معلقاأحدهمقالوكما

إسرائيل.لصالح

زمنىفارقوجودلرغم،موصصميرةوالدكتورةنج!بصمهرالدكتوراكتيالحادثيأصلوبتثابهلاحظ()1

منللتخلصالاضخباراتوصانلأصهل،النامضةالمرورحوادثفيجدالباحثأنإلاعانا.)15(قدرهسنهما

الصليات.هذهمثلكثفحالفيتنثاقددبلوماسعةأزماتأكةعنللايتعاد.أجنبأراضعلىالأفرادبعض
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القليني:نبيلد.

اسمهالذريةالأبحاثفيمصريلعالمآخرحادثوقعثمسنواتعدةمرت

العقوليثيرغعوضهيزاللا،نوعهمنجديدحادثلكنه.القليذينبيلالدكتور

حولهالأسئلةعشراتعنإجابةدون

ذهب؟أين..الآنحتىيعرفولم،المصريالعالمهذااختفىلقد

في)براغ(إلىالعالمهذاأوفدتقد،القاهرةجامعةفيالعلومكليةكانت

الذرية.والدراساتالأبحاثمنبالمزيدللقيام،تشيكوسلوفاكيا

تتحدثكانتماكثيراالتشيكيةالصحفأن،المصريالعالمزملاءبعضويذكر

شهادةعلىيحصلأنقليلةسنواتفياستطاعأنهوكيف،العالمهذاعبقريةعن

.بتفوقبراغجامعةمنالدكتوراه

جرسإنبراغفيالمصريةالسفارةالقاهرةإلىبهبعثتتقريرقالكما،والثابت

كانالديالشقةفي7591سنةيناير27الموافقالإثنينيومصباحفيدقالتليفون

يعدولم،ليختفيشقتهمنالرجلخرجالمكالمةوبعد،فيهايعيشالمصريالعالم

!الآنحتىأثرلهيعرف

عنتستفسرالتشيكيةالجامعةإلىأرسلتالقاهرةبجامعةالعلومكليةأنوعرف

تردلمالأمربادئوفي.بالقاهرةاتصالاتهانقطعتأنبعدالمصريالعالممصير

ردت،القاهرةبجامعةالعلومكليةمنملحةرسائلعدةوبعد.التشيكيةالجامعة

يعيشكانالديالشقةمنخرجالقليذينبيلالدكتوربأن.التشيكيةالجامعةإدارة

بيته!إلىيعدولمتليفونيةمكالمةتلقيهأثرعلىفيها

بجامعةالعلومكليةملفاتأحدفيموجودةتزالماالديالرسالةهذهأثارت

التشيكيةالجامعةإدارةعلمتكيفإذمنها..،كثيرةاستفهامعلاماتالقاهرة

به؟علمتأينومنا)هاتفي؟..بالاتصال
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يأفمن،الشرطةمنالاتصالبهذاعلمتقدالتنت!يكيةالجامعةإدارةكانتوإذا

محوريةثغرةمثلالذي،المجهولالاتصالبهذاالتشيكيةالشرطةعرفتالمصادر

اللغز..؟القضيةفي

السفارةالقاهرةإلىبهابعثتالديالمعلوماتمصدرأنتبين،تدقيقوبعد

التشيكيةالشرطةإدارةكاثت،المصريالعالماختفاءعنبراغمدينةفيالمصرية

أيقنا..!

!؟..ذلككيف

..؟!الألغازهذهكلوراءومن

..؟!منولمحلحة

..؟!القضيةغموضفىالتشيكىالأمندوروما

ملابساتعلىللتعرفالتحقيقبمتابعةكلفواالذينالمسئولينتصورفيكان

بعضبواسطةكمينإلىاستدرجقدأنه،المختفيالممريالعالملغزوفك،الحادث

باريس،فيبكرةبنالمهديالمنربيللمناضلقبلمنحدثكماالموساد،عملاء

بحيث،الكيماويةالموادفيالإذابةأوبالدفنجثمانهأخفىثمقتلأنهإماوبعدها

وهو،تعرضقديكونأنوإما،الآنحتىالتشيكيةالشرطةرجالعليهيعثرلم

قدعقلهكانماكللإفسادمخغسيللعمليةتردد،حسبماجذاساذجاحتمال

!متطورةعلميةدراساتمنإليهتوصل

سزانقلوأنه،الإسرائيليينالعملاءبواسطةاختطفقدأنه..ثالثتموروفي

شتىواستخلاصواستجوابهحجزهوبعد،سجونهاأحدأودعحيثإسرائيلإلى

الآنحتىالسرهذاعنيكشفولمسريةبطريقةودفنهقتلهجرى،منهالمعلومات

!!..إسرائيلإلىستسىءالديالجريمةلبمثاعة

يتملم،الغامضالاختفاءلغزفكتحاولالتىالتكهناتتعددبرغم..لكن

المبهم،الغموضهذايزيلشىءأى..شىءإلىتقودخيوطإلىالآنإلىالتوصل
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نأبغرضوإسكاتها،العربيةالعقولتصفيةحوادثعلىيخيمالذىالكابوسذلك

!!.الأبدإلىالمستطيروالخوف،والوحشة،الجهلجدرانبيننظل

)1(فليفلد.نبيل

فييعيمثىكانشاباعربياعائاالإسرائيليالمولادعملاءاغتال8491سنةوفي

فليفل.نبيلاسمهالمحتلةفلسطينفيللاجئينالأمعريمخيم

فىوتخصص،القاهرةبجإمعةالعلومكليةفىتغرجقدالشابالعالمكان

بالرغمالذريةالأبحاثفىالعربالعلماءأثهرمنوأصبح،النوويةالطبيعةدراسة

دراساتهفىالاستمرارينوىوكان.عمرهمنالثلاثينتجاوزقديكنلمأنهمن

وأبحاثهدراساتهبمواصلةإقناعهاليهودالموسادعملاءبعضحاوللكن،بالقاهرة

أمريكا،أوإسرائيلفى

فيعليهانهالتالتيبالإغراءاتالسخيةالعروضكلفليفلالدكتوررفض

السبتيومجاءحتى،النابغةالفلسطيذيالعالماختفىالعنيدإصرارهوأمامالخفاء،

فلسطينفيعوربيتمنطقةفيجثتهعلىعثرعندما،8491سنةأبريل28الموافق

..!!المحتلة

لأنذلك.فليفلالدكتورقتلعلىغرباءيقدمأنقيشكوكأيةهناكتكنلم

يأ.المحتلةالأرضفيأهلهيزوركانفلسطينيذريعالموالقتيل،معروفونالقتلة

!.!الذئبفكيبينكانأنه

يربلىسعيلى.د

طيبةثارعفيقتيلأآخرمصريعالموجد،9891يوليو14الجمعةيوموفي

العلماءأكبرمنواحذاكانالذيبدير،سيدسعيدالدكتورإنه،بالإسكندرية

نأإلافقط،الخارجفيإسرانيلبهاتامتالتيالاكتيالعملياتإبراز،الكتابهذامنالهدفأنبركم()1

3كمطاردالملحموضوعهلارتباطوذلك،الغلافعلىوالمبينالمعلنالثرطهذامناصتثنىفليفلنبملالدكتور

وتصفيتها.مكانأيفيالنابغةالعربيةللعقولإسرانيل
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منالفضاءوسفنالمناعيةبالأقمارالاتصالاتهندسةفيالمتخصمينمنالمصريين

الوقتفيوكان،عمرهمنسنة4اداتجاوزقديكنلمأنهمنبالرغم،الأرض

بدير.سيدالكبيرالفنانابننفسه

بمصرالعسكريةالفنيةالكليةفىتخرجال!ثابالعالمإن،الحادثوقائعتقول

الماجستيرثمهادتيعلىفحصلالعليادراساتهأكملثم،7291سنةمايودفعة

..9791سنةأكسطسشهرفيالإنجليزيةكنتكليةمنوالدكتوراه

علىالعلماءثالثيعتبرونهكانواإنهمبحيثنابنةالشابالمصريالعالموكان

ودراساتهبحوثهوكانت..الفضائيةوالاتحالاتالميكروويفمجالفيالعالممستوى

أرقىفيتنشروالإرسالالاستقبالوهوائياتوالميكروويفالاتصالاتعنومقالاته

اانتثازاوأكثرهاالمتخصصةالعلميةالمجلات

بحوثقسمرئيسمنصبشغلحيثالممريةالجويةبالقواتبديرسعيدالتحق

بالقاهرةالفرجروضحيمواليدمنوهوبها..البحوثبإدارةوا)هوائياتالموجات

9491.سنةيناير4في

بالأقمارالاتصالاتعلىأ!التامركزةكانتاهتماماتهأنصغرهمنذعنهعرف

عسكريمجالوهو،الجويالغلافخارجالفضائيةوالمركباتالصناعية

فقطدولثمانوهي،الصناعيةوالأقمارالفضاءناديأعضاءالدوليهماستراتيجي

الاستراتيجيالاستطلاعلأغراضتجريديقمرأولأطلقتالديإسرائيلبينها

91الإثنينيومفيذلكوكان،ا-أوفيكاسمعليهوأطلقتالمبكر،والإنذار

شهزا11بحواليالشابالمصريالعالماغتيالقبلأي8891..سنةسبتمبر

:لتقولالوقائعتتكلم

رتبةفيأصبحقدوكان،المصريةالجويةالقواتفيبديرسعيدالدكتورعملكان

يجعلهبأنكفيل،المبكرةوسنهبهعرفالذيالعلمينبوكهإلىبالإضافةالعقيد،

الإسرائيلي،الموسارجهازوخصوما،الأجنبيةالاستخباراتأجهزةاهتمامموضع

العلم.عباقرةمنالعربيةالمنطقةلتفريغالربالعلماءآثاريقتفيالذي

0011123ال!ربالملما،اغتيال
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أكسطسشهرفيالمصريةالجويةالقواتتركقدبديرسعيدالدكتورأنوالثابت

شهريبمرتبالغربيةألمانيافي)ديوزبورج(بجامعةزائزاأستاذاليعمل8791سنة

ألمانيامارك0006

بالإمكاناتاهتمامهكانمابقدرالكبيرالمرتببديرالدكتوريهميكنولمهذا..

عملهفيلهتوافرتالتيوالمعمليةالعلميةوالقدرات

بمجردشعورههو-بديرالسيدسامحشقيقهليقالكما-يزعجهكانماوأشد

ومرت.وأبحاثهبأوراقهوتعبثنشاطهتتابعغريبةبعيونالغربيةألمانياوملأن

بإعادةوبادرينتظرفلم،بهيحدقكانمجهولبخطرالممريالعالمشعرأشهرعدة

عمرهوكانأحمد،طفليهومعهاالقاهرةإلىعبيدمحمدأحمدجيهانالسيدةزوجته

.عمرهمنالسادسةفيوكانومحمدسنواتخمس

،القاهرةفيبأسرتهليلحق)الغربية(ألمانيابديرالدكتورغادر9791يونيه9وفي

علىبالخوفقاتمشعوروتملكه،ألمانيافيالعلنيةمطاردتهحدةتفاعفتبعدما

.مكانكلفيملاحقتهعلىدأبواالذين،الأشخاصهؤلاءمنأسرتهوحياةحياته

لكن،إليهيحتاجونالأمريكيةناساوكالةفيأنهممرةذاتأذنهفيأحدهموهمس

وأجهزةأمنرجالسلوككانمابقدرعلماء،سلوكعنأبعدكانمطارديهسلوك

إسرائيلتكونأنوتوقع،ذلكاستشعرسابقكعسكريالأمنيفبحسه.استخبارات

.القاهرةإلىألمانيايغادرأنآثرلذلك.تريدهالديهي

:المصريالعالمشقيقويقول

الأمنيينالمسئولينإلىرسالةللقاهرةعودتهبمجردسعيدالدكتور)أرسل

بمامثلأرسالتهفيوضرب.حمايتهويطلب،مخاوفهعنفيهاكشفالمصريين

وسائلنشرتوقتها.وكيرهمفليفلنبيلوالدكتورموسىسميرةللدكتورةحدث

فيالمسئولينإلىالحاوةاستغاثته،المعارضةصحفوبالأخص،المصريةالإعلام

بلالكن..مكانكلفيأثرهيقتفونالذينالموسادرجالمنيحموهأنمصر،
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المثارعوععيفعلىبديرالدكتورجثةوجدت9891يوليووفي..فائدة

!!.(.شقيقهبشقةالثالثالطابقمنبهألقىبعدما،بالإسكندرية

وزوجتهأسرتهأنإلاانتحر..المصريالعالمأنالإعلاموسائلنشرتيومها

بالانتحار..العالمهذامثلتفكيرفيوشككوا..الاستنتاجبهذاالاعترافرفضوا

يكنلمالديظروفهمعكذلك..وثقافتهتركيبتهمعيتفقلاالانتحارأنعلىعلاوة

ينتشرحيثالموساد..إلىجديدمنال!ثكأصابعوأشارت..ذلكإلىيدعوهمافيها

لكن!!وبيجنالساداتوقعهاالديالسلاممعاهدةبفضلمصرأرجاءبكلعملاؤها

!!..كثيفغموضالحادثعلىويخيمخافيةالحقيقةتبقى

عبيدجيهانالسيدةزوجتهتقول

خطير،لبحثيعدزوجىكانلقد.أقولمماواثقةأنا..ينتحرلم)زوجى

الصناعيةوالأقماوالفضاءسفنبينالاتصالاتشفراتكشفخلالهمنيستدع

إنه،ألمانيافىمعهوجودلىخلالدائمالىيقولكان.الأجواءفىوالتجسسية

قبلالألمانإليهايصللن،الاتصالاتمجالفىخطربحثيةنتائجإلىتوصل

.سنواتعشر

،9891ديسمبر31فىديوؤبورججامعةمععملهعقدانتهاءالمنتظرمنكان

علماءمنمتعددةلمضايقاتتعرفهبعد،يونيو03فىعملهإنهاءقررأنهغير

الأولادمعالقاهرةإلىعدتأبريل14وفى.نبوكهبسببألمانيافىآخرين

يونيو9الجمعةيومفجأةبنالحقبينما،(سنوات5وأحمد،سنوات6)محمد

حاولواالأمنييقالرجالمنعدداوأن،ألمانيافىطوردكيفلىوروى،9891

.الطائرةقائدسولىمنهمينقذهولم،المصريةالطائرةصعودمنمنعه

فشلبعدقتلههوالهدفأنأدركبعدما،سرامصرإلىعودتهقراراتخذلقد

جرهإغراءاتأنشعر،سابقكضابطالأمنىوبحسه.لتطويعهعديدةصحاولات

ألمانيامنهربلذلك.إسرائيلنحولدفعهخطوةسولىليست)ناسا(،وكالةإلى
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ألمانيامنهربلذلك.إسرائيلنحولدفعهخالوةسولىليست)ناسا(،وكالةإلى

(!!نهائياسيغادرأنهإلىالانتباهيلفتلاحتىحقائببدون

غيمةتنقمثعحتى،وإثارةتكثيفاأكثربديرالدكتورمقتلغموضويظل..هذا

جلية!واضحة،الحقيقةوتظهريومذاتالمجهول

المشديعيىد.

عالمجثةعلىعثر،)ميريديان(فندقوبالتحديد..باريسالفرنسيةالعاصمةوفي

يونيه13فيذلكوكان4109،رقمغرفتهفيمقتولاالممثديحيىد.المحريالذرة

بآلةبالضربقتلبنها،في3291يناير11فيالمولودالممريالعالمهذا0891.

الليلفتياتإحدىأنالفرنسيةالأمنتحقيقاتوذكرت..رأسهعلىحديدية

قتلتثممنهالتخلصفيساهمتقد(اكسبريس)مارىأوماجالكلودماريوتدعى

غامض.سيارةحادثفيالأخرىهي

وساهم،العراقيةالذريةالطاقةهيئةلدىمباشرةوفاتهقبليعملالمشدكان

إسرائيلالنابغةالعالمهذاأزعجفقدولذا..العراقيالنوويالبرنامجتطويرفيبفعالية

بععليةإسرائيلدمرتهالذي)أوزيراك(العراقيالنوويالمفاعلبناءفيلمشاركته

دورإلىالموثقةوالكتبالممادرمنالعديدوتشير8191..يونيه7فيجويقصف

بينما،باريسميريديانفيالمشدد.لهتعرضالذيالغامضالحادثفيالموساد

،(الإزعاجعدم)رجاءلافتةغرفتهبابعلىوضع

لرجالوبعضها،إسرائيلمنالصادرةالكتبمنالعديدصراحةاعترفتفقد

كدأبهاالكتبهذهوحاولتالمثد،اغتيالفيالموصاددورإلى،سابقينمخابرات

الإساءةبغيةفرنسيةداعرةمععلاقةبعملبوصمه،الفذالعالمالرجلصورةتشويه

أنهاعلى،وصنفتهاالاغتيالبجريمةاعترفتقدالموسادكانتوإذا.العربللعلماء

تورطالإطلاقعلىيستبعدفلا،العراقيالنوويالبرنابملوقفعملياتهاأهمإحدى

لزيارةالمصريالعالماستدراجتمقدأنهخاصة،الحادثفيالفرنسيةالجهاتبعض

فرنسا.منبغدادطلبتهاالدياليورانيومشحناتمنالتحققبدعوىباريس

0011سر"الم!ماهائحت!ل324
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اليورانيومبيععلىموافقتها)1(الفرنسيةالحكومةأعلنت9791مارسففي

وتعليمتدريبوكذلك،ميجاوات07بطاقةذريمفاعلوبناء،العراقإلىالنقي

ذرية،أبحاثمعاملإيطاليامنالعراقتلقىكما.باريسفيعراقيوفنيعالم006

.للعراقاليورانيوملبيعاستعدادهاالبرازيلوأبدت

العراقبإمكانأن،أكدواقدوالخبراءإلايأتي0891عامربيعكادما،لذلك

الذرةعالمعندهموأنخصوما،أقصىكحد8491عامفيالذريةالقثبلةيصنعأن

فيالذرةعلماءأكبرومن،العالميةالسمعةعلىالحائزالمشد،يحيىد.الممري

العالم.

حينظهزاونحفالثانيةالساعةكانت،باريسفي0891عاميونيو14وفي

الباب-كيرسان-جوفيونبوليفارفي)2(،الميريديانفندقفيالنظافةعاملةطرقت

،الصباحطيلةانتظرتهأنبعد)3()229(رقمالغرفةفيالنزيلخروجمنويئست

بابوفتحت،(الإزعاجعد!)نرجوعليهاكتبالديالصغيرةاللافتةفنزعت

ملقىرجلالسريرقدميعندكانفقد.تصرخوهيارتدتلكنها.ودخلتالغرفة

مفتوحةبجمجمة،الدماءمنبركةفي

يقيمالذيالمصريالمواطنكانفقد.القتيلهويةمنذلكبعدالبوليستأكد

طويلأ،الجناةقاومأنهيبدووكان..المشد(أمين)يحيىواسمه،العراقفيويععل

رأسهعلىشديدةفربةيتلقىأنقبل

تقومالتي،العراقيةالذريةالطاقةللجنةكرئيس،باريسفيالمشديحيىد.كان

المباحثاتانتهتوقد.الذريالمفاعلوبناءاليورانيوملتوريدالفرنسيينمعبالتفاوض

مدبولىمكتبة،جانوأسيمةترجمة-الإسرائيليةالسريةالوحداتعمليات-داودعين:فولاتإيريثى)1(

.التامرة-8791

2301به،بارصفنادقأكبرا!،5+،+ع!ولول81مح!ل!ه"!7ولكاسحأ3-؟+أك!مجوفيونبولينارمير!د!ان)2(

الليلية.باريسونواديالديسكوأماكنأشهر!د!!!هءأدا*بهوملحقحجرة

.)4109(:هوالأكلبالرقمكانوانإلسهارجحتالتيالمحادرفيالحجرةرقمفياختلافهناك)3(

0019325"لر"اساغتيال
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إليهاانتهتالديللنتائجول!رورهماارتياحهماالطرفانوأبدى،بنجاحالجانبينبين

روزس(.أوكسل)فونتيذيبضاحيةالفرنسيةالذريةالوكالةاجتماعات

بغداد.فيلعائلتههداياالمشدد.اشترى،"891يونيو13الخعيسيوموفي

لآخرشوهدمساءالعاشرةالساعةوفي.الفندقغرفةفيمبعثرةا!!داياأكياسوكانت

.الحياةقيدعلىمرة

ذلك.للسرقةتكنولم،يونيو14،التالياليومفجرفيوقعتالجريمةأنويبدو

وأوضح.الدرجفيومثلها،فرنسيفرنك0013وفيها،تمسلممحفظتهلأن

نأالبوليساضطروقد.كبيرةبمخاطرةيقومواولمأثزا،يتركوالمالجناةأنالبوليس

)1(الجريمةسببولا،هويتهتحددلممجهوللفاعلالجريمةينسب

وقالبالسرور.المشديحيىالذرةعالمموتنبأإلرائيلفيكلهاالأوساطتلقت

العراقيالنوويالبرنابمسيؤخرالمشدموتإنإسرائيلإذاعةفيالعلماءأحد

نأ،الوضوحكلواضخافكان،الجانبيةالمحادثاتفيأما.الأقلعلىشتين

التفاصيل،عنالحديثيتبادلونماكثيزاوكانواالمثسد.بقتلقامتالديهيالموساد

متعمد.بشكل

نشبتحينوذلك.لإسرائيلغاليةهديةيعتبرماحدث0891سبتمبروفي

سبتمبر،آخروفي.العربشطعلىالسيطرةحولالإيرانية-العراقيةالحرب

كيلومتزا17يبعدالذي،النوويةالإنشاءاتمركزمقاتلةإسرائيليةطائراتضربت

أضرار.بأيةالأصليالمفاعلجسميصابأندونبغداد،منالشرقيالجنوبإلى

بهذهبقيامهاإيرانإنكارالعالميالعامالرأييصدقولمفوزا.إيرانالعراقاتهم

العملية.

رصيا،،علىحمنكمالالممرىالخارجيةوزيرأعلن،وجيزةبفترةالعراقىالذرىالمفاعلضرببعد)1(

عنمنهالمملوعاتكافةلانتزاعالئديدللتعذيبتعرضالذى،الثدالدكتوراكتيالجريمة،راءالموسادأن

الجانى.علىيدلأثرألىتركرونباردبدمقتلئم،العراقىالمفاعل
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همفالإسرائيليون.المفاعلفربفييشتركوالمالخميذيطياريأنالحقيقةلكن

علىالأردنيالجويالمجالاخترقتالديالحربيةبطائراتهمالمفاعلضربواالذين

أنبائهموكالةخلالمنالعراقيوناعترف8191يونيو7وفي.عاليةارتفاعات

الاعترافوهذا.اليهوديةالدولةبهقامتالنوويةالمنشتآتضربأن،الرسمية

هذهالضربةوكانت.الثانيةللمرةالمفاعلإسرائيلضربتحين،العراقبهتقدمت

.مدمرة،المرة

عامبالعربيةالصادر(الإسرائيليةللاستخباراتالسرية)الحروب:كتابفيأما

يدعلىالميريديانبفندقغرفتهفيقتلالمشدالدكتورأنبهجاءفقد،8991

بعددمصاباوكان،0891يونيو14فيجئتهعلىالغرفةخادمةعثرتإذ.مجهول

هسالفرنسيالأمنجهازأجرىيوليومنالأولوفي.بالسكينالطعناتمنكبير

وسمعت.وفاتهعشيةالمصريالعالممعاجتمعتقدكانتفرنسيةعاهرةمعتحقيقا

.صدمحادثفيالعاهرةقتلتيوليو12وفي،غرفتهداخلأصواتا

للعملية،كمنفذالموسادإلىتشيرالديفقطإسرائيلعنالصادرةالكتبليست

أوربافيالصادرةالكتبمنالعشراتوالتحقيقبالتحليلالحادثتناولتإنما

وراءيقفالإسرائيليالاستخباراتجهازأنإلىتالمبوضوحتشيروكلها،وأمريكا

االمصريالذرةعالمبحياةأودىالذيالغامضالحادث

عادية.تكنلمالضحيةأنلولاومقبولةعاديةالجريمةاعتبارالممكنمنكان

!..العالميةالاكتشافاتصاحبالمصريالذرةعالمالمشديحيىالدكتورهوفالقتيل

فمن.تكونولن.الأخيرةليستكذلكوهي،الأولىهيالجريمةتكنلمكذلك

و!هذا!آخرونهناككان-أيفئا-بعدهومن،ضحاياهناككانالمشدالدكتورقبل

نأخاصة،فيهاوالتفتيشوالتدقيقالبحثتستحقالةيالظاهرةإلىأقربالأمرظل

عاقا.15المجموعبلغحتىتتزايدظلتالآخرتلوالواحدالعربالعلماءوفاةظاهرة

الجرائم!تلكوراءجنائيةشبهةدائقاهناكوكانت
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فيموجوذاكانالقاتلإن:المشدد.مقتلعنالفرنسيالبوليستقريريقول

وظهرتالعالمأبداهاالديالمقاومةتفلحولم.إليهاالقتيلدخوللحظةالغرفة

عوجلفقد.جسمهمنمتفرقةوأنحاءوثيابهالغرفةمحتوياتعلىواضحةآثارها

حتىالفراشبغطاءأنفاسهكتمجرىثمالوعيأفقدتهرأسهعلىقويةبضربات

مات)1(

فتاةتدهمباريسقلبفيمسرعةشارةكانتمجهولضدالحادثيقيدأنوقبل

تستطيعالديالوحيدةال!ثاهدةلوىالفتاةهذهتكنولم.ماجالكلودماريتدعي

وحاولتمباشغالحادثقبلرآهمنآخركانتإذالمشد.مقتلعنشيئاتقولأن

أنهاوأكدت.معهاالسهرة-الليلفتياتمنكونهابحكم-الرجليقضيأن

يكنولم.دقائقبعشرإليهادخولهبعدالمصريالعالمحجرةفيكريبةأمواتاسمعت

لاماإلىمعلقةالاستفهامعلامةلتبقيالأبدإلىصمتتلأنهاتفيفهماهناك

)2(.نهاية

إلىسافر.الإسكندريةجامعةا)هندسةكليةفىتخرج..المشديحيىالدكتور

أهممنكواحدمصرإلىبعدهاعار،سنواتستمدةبعثةفيالسوفييديالاتحاد

وبعد.النوويةالمفاعلاتفيوالتحكمالتصميممجالفيالعالممستوىعلىعلماءعشرة

النرويجفيللتدريسعرضتاتلقىثم،بأنشاصالنوويالمفاعلفيتعيينهتمعودته

لكنهالنرويجيةالجنسيةقبولفيعليهألحواوهناك.أسرتهمعهمصطحبافسافر

تلقىثم،الإسكندريةجامعةفيبالتدريسليقوملمصرلاحقوقتفيوعاداعتذر

.سنوات4مدةالعراقفيللعملجديذاعرضتا

صيككطا،رأسهوفوقملابمهبكاملمقتولأعليهالعثورعندكانالثدالدكتورإن:التحقيقأوراقتقول()1

وجدرانها.الفرفةوأرفيةوثيابهورقبتهوثعرهوجههتنطيوالدماء،)بطانية(

غامضحادثفىماجالكلودمارىقتلت،8191يوليو12فىوبالتحديد،المثداكتيالمنعامبعد)2(

صيارةلتدولها،بعيدافدفعها،الوقودمحطاتبإحدىعاكلبميارةطريقهافىارتطمتعندما،بباريس

تتلقىكانتفقد،صدبرةجريمةضحيةذهبتابنتهاإنأمهاوقالت.الحالفىلتموت،(ه-)رينو

رانما.الأعصابمتوترةجعلهاسا،هاتفيةتهديدصكالمات
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وقبل،برنامجهمفيالاستعرارأجلمنالعراقيونبهتمسكالمدةانتهاءوبعد

الذرية.الطاقةمؤسسةفيللعملوذهبالمطلبالرجل

إملاحفيتتمثل،صعبةبمهمةيقومأنالمشدالدكتورعلىكان9791عاموفي

الموسادجهازدمرهالذي)أوزيراك(العراقيبالمفاعلالخاصالذريالفرنقلب

القريبةالفرنسيةسورميرلاسينبلدةفي،شحنهقبيل9791ابريل6فيالإسرائيلي

باسمالرسميالمتحدثهوالمشدالدكتورأصبحثمبغداد.إلىتولونمدينةمن

الحصولفيالعراقمهمةتسهيلإنجازاتهوأخطرأهموكان.العراقيالنوويالبرنابم

تموعليهمطلوئا.الرجلرأسأصبحهذاولكلفرنسا.منالمخصباليورانيومعلى

وهيبها..القيامآخرشخصأييستطيعبسيطةمهمةفيفرنساإلىاستدعاؤه

هذافيخطأحدوثبعد،وكميتهامواصفاتهامنوالتأكداليورانيومصفقاتفحص

لمالديالنهايةكانتوهناك..باريسإلىبالفعلالمشدد.وذهبقبل..منالاتجاه

!..!عفويةأوبريئةحالبأيتكن

قساو).(صواريخمضرمعؤادساند

الستالأعوامذا"سائد."حفيدهاتزجروهي"حسين"أمالحاجةبباليخطرلم

التاريخويدخلكبير،شأنذايومذاتسيصبحأنه،المنزليةبالأجهزةالعبثعن

منيتوجهحتىويعطلهالراديوقطعيفككأنيلبثيكادلافهو،أبوابهأوسعمن

هذامنهسلموإن،آخرهعنعليهفيأتي"الكهربي"المحولالترانسصوبفوره

الأدواتوبعض،وشاكوش،"مفكاتالمففلةألعابهبمجموعةيعبثتجدهوذاك

وأن،القادمللبطلنواةإلاهوما)الشقى(الولدهذاأنأحديتوقعولم....الميكانيكية

فارقالذيالصغيرهذاوأنالابتكار،بدايةإلاهماما)الشقاوة(وهذهالعبثهذا

الصنعفلسطيذيصاروخأول،2""القسالممانعاليومهوسنواتمنذجدته

.والإطلاقوالابتكار

/الأصتاذالمبدعللكاتبوالمملمين(العرب)علماء:عنوانهالطبعتحتبكتابجاءتالموفو3هذامادة()1

بالكويت.عبدالفتاحعلى
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جمهوريةمعالحدودعلىرفحفيلللاجئين"الشابورة."مخيموأزقةحواريفي

"سائدخطام7791عاممارسمنوالعشرينالسابعفيوتحديذا،العربيةمصر

بيوتهأحدوفي،طفولتهمراحلعاشأحضانهوفي،الأولىخطواتهعواد"حسين

عاقا،السبعينذاتحسينأمجدتهتحدثنا.الأسبشوسمنالمصنوعةالمتواضعة

بلدتهممن.وا)!جرةبالنكبةبدءآفلسطينملامحكلوجههاعلىارتسعتوقد

الثانية.بالانتفاضةانتهاءوليس،الأولىبالانتفاضةومروزا،48فلسطينفيالأصلية

تفرنأوقبل،سائدالغاليالحفيدعنحديثهاتبدأأنقبلبعيذاببصرهاسرحت

قالت:عينهامندمعة

علىيعتديأنيحبولاأنجذا،الظلميحبلاوكان،وشقيا،جميلأكانالقد

صغررغمكان.صغرهمنذووالدهلأهلهمطيتاوكان،عليهيعتديأحدولاأحد،

الإجاؤاتجميعيقضي،وأعمامهأبيهمعالمخيمفيالفاروقمسجدإلىيذهبسنه

النظاميحبطفلأنهعنهعرفحيثالممجد،فيالصيفيةالمخيماتفيالمدرلية

ويقودهم،أصعحابهمعيلعبفكان،صغرهمنذقائذايكونأنويحب،والالتزام

ويلتفون،ويفرقهميجمعهماللعبةمتصدردائقاوكان،عليهمالأدوارويوزع

ويعطي،يقسمهاالذيوهو،ينهيهاالذي،وهوللعبةيدعوهمالذيسائد،حوله

.(.وموقعهدورهأعمحابهمنواحدلكل

فهو،سنهصغررغمعؤادسائدالطفلشغلالذيالأكبرا)همهوهذايكنولم

حيث،ومقتنياتهبألعابهمتميزاكانأنه،إلاقائدهموهوالأولادءيلعبكانوإن

:عؤادأحمدا)!اديعبدعمهيقول

الأجهزةتصليحيحب،الأولىطفولتهفياللعبكثيرنشيظاسائد)كان

المفضلةلعبتهوكانت."الترانمى"،الكهربيوالمحولكالراديوالقديمةالكهربية

الميكانيكية.والأدواتالمفكاتعنرهمنذ

معرحيلهقبلالستالسنواتيتجاوزلم!لوهوبالهيشفلمماكانلقد

الأجهزةوتجميعوتركيبفكهوتقريبا،م8391عامالفربيةالضفةإلىأسرته
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فيتسببلأنه؟مرةمنأكثروالدهمنللزجرتعرضوقد،"الكهربيةوالأسلاك

.(المنزليةالأجهزةبعضعطل

،وأجهزةأدواتمنيدهتحتيقعماكلفيالعبثكثيرسائدالشهيدكانوإن

منذكانعقلهأنإلاطفولتهفرغم،نتائجبلاأوفارغايكنلمالعبثهذاأنإلا

تطلقالديالأطفاللعبةتصنيعفييتفننكانحيث،مبدعمبتكرعنينبئالبداية

إلىنقلهامنأولوهو"استاكوزا"،باسمغزةقطاعفيوالمعروفة،عالبصوتالنار

.""الدفالثةباسمعندهموتعرف،الغربيةالففة

تعبئتهيتممفتاحفيمسمارايضعبدايتهافيكانيدويةآلةعنعبارة،والدفاشة

ولم،الناريةكالألعابمزلزلأمرتفغاعالياصوتافتحدث،بقوةويغربهابالثقاب

الآلة،هذهتطويرإلىعمدبل،ذلكعنديتوقفأوبهذايقنعسائدالشهيديكن

عنعبارةضاغطا)هاوجعل،ممتويةخشبةعلىوثبتهابماسورةجاءحيث

رصاصةإطلاقمنبهايتمكنبحيث".زمبلك"،بزنبركموصولالحديدمنقضيب

ضربةكلفيواحدة

مخيمفيالأولىحياتهمراحلفيسائدميزتالديوالشقاوةالملامحهذه

أنهىحيث،الغربيةالضفةفيطولكرممخيمإلىمعهانتقلترفحفي".الثابورة"

لتركاضطرثم،المخيمفيالغوثوكالةمدارسفيوالإعداديةالابتدائيةالمرحلة

تحصيلفيوالدهلمساعدةليتفرغ؟الفلسطينيينمنالآلافكحالمبكزا،الدراسة

.الرزق

رغمالصفوفمقدمةفيسائدكان،8791ديممبرفيالأولىالانتفاضةاندلاعومع

الانتفاضةفعالياتخلفيةعلىاعتقلحيثمتميز،دورلهوكان،آنذاكسنهصغر

.عمرهمنعشرةالرابعةيتجاوزلموهو

مجموعةقادحيث،التسعينياتمطلعفيأكثرالقياديةشخصيتهملامحبرزت

فيمغاوعملوا،طولكرممخيمفي،حماسحركةفيم1991العامفيالأشبالمن
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،المنازلأسطحفوقالمتمركزةالجيشنقاطعلىالناروإطلاقالحارقةالزجاجاتإلقاء

ناريبعيارمرةذاتإصابتهإلىأدىماوهو."دفاشات"،منيصنعهمامستخدمين

ولكن،للاحتلالومقاومتهوجهادهنضالهمواصلةعنيثنهلمهذالكن،قدمهفي

أنجح.ووسائلأقوىبأساليب

العسكريالجناحصفوففيسائدةعؤادوجدها،الوسائلوتلكالأيماليبهذه

لملكنهث!رشا،مقاتلأصفوفها،فيفانخرط)حماس(،الإسلاميةالمقاومةلحركة

منلخليةتزعمهخلفيةعلى،سنواتأربعلمدةم4991عاماعتقلأنيلبث

للصابرمثالأأيفاكانالسجنوفي.طولكرمفي)1(القشام"الذين."عزكتائب

الأمنأجهزةاستخدمتهاالتيوالوسائلالأساليبشدةرغماللهعندالمحتسب

منه.اعترافلانتزاع

الثيخمووالدهسوريا.فياللاذقيةبمحافظة)جبلة(قريةفيولد:(3591-)1871التمامالدينعز()1

وبقىبالأزمرللدراسةالقامرةإلىورحلدينيةتربيةتربى.الأصلعرغةلأسرةينتميالقمامممطفىالقادرعبد

بالتواكللاللدواءطلئاللطبيبكذهبفالمريض،فر!ةالجهادبأنالق!امآمن.صنواتخسىمنأكثرفيها

والكفاحوالجهاداللهعلىبالاعتمادولكن،نماموالقومالمماهمنقوةتزيحهلنالغاصبالعدوكذلكوالدعاء.

المملح.

الثورةفيوثارك،والشعوذةوالتواكلالبدعمنالإصلامتخليصإلىداعفا،صلباوثانزافقيفاعاناصورياإلىعاد

قاندهااصتمثهدالتيميملونمعركةفيثارككما،الفرنميالاصتعمارفدهنانوايراهيمقارماالتيالمور!ة

فيالإقامةواختارالجهادلمواصلةفل!طينإلىاتب.بالإعدامكهابفاعليهحكمولما،0291عامالعظمةيوت

.الأولفلسطينميناءحفا

فحوله،الاستقباللجامعوخطشاإماناثم،الإسلاميةالبرجبمدرصةأعوامأربعةلمدةبالتدريسعملفلمطينفي

تقتلعكانتالتيالمهم!ونيةوالعماباتالإنجليزيالاحتلالمنبرهفوقمنوهاجمالوطنيةللقوىجذبإلىمركز

.اليهودوتجلبالأهاليوتثردوالممتوطناتالمثاريعوتق!مأعحابهامنالأرض

العضوفييزكيكانإذ،ثدكدةبعناكةتنطىأعضاءكتقيوكان،المملحوالتنظمالجهادإلىدعالذلك

خم!ةمنتتكونمجموعةكلمجموعاتمنيتكونعنقوركاتنظسهوكانوكمثها،وعلورهاالدينيةعتيدت

تحنعالأسلحةمثل،أفرادهاقدراتحسبمحددةبمهاممجموعةكلوتقوم،نقيبولهاالأقلعلىأفرار

إلخ...والإعلالم،والاتحالات،والاصتغبارات،القتاليةوالأعمالوالبارود،

ننرمعالكبيرالمباهدحومرأنإلى،العدوضدالبرشةالندانيةالعملياتمنالئاتالقحامتنظيمننذوهكذا

كلحاصرواالإنجليزأنأدركولما،الوثايةبطر!قةتحركاتهالإنجلمزعرفبعدصا)!عبد(،أحراضفيقواتهمن

استثهدحتىالحمار!اولموطل.(الحماة!تحقلاالجبانإن..ثهداءجماالنمت:لرفاتهقال،المنطقة

!!..ورفاقههو
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أخرىمرةيعتقلحتى،م8991عامالاحتلالسجونمنيخرجسائديكدولم

منوالبشاعةالقسوةتحملهمابكلمعهليحققالفلسطينيةالسلطةأجهزةلدى

نابلس.فيجنيدسجنإلىذلكبعدأعيدحيث،معنى

أحدعنهينقلحيث،انتظرهطالماالذيموعدهباقترابسائدأحس..المعتقلفي

فيالسلطةلدىاعتقالهعنيسألهحينمادائفايرددهاكانالتيالمقولةتلكإخوانه

الأمذيفالتنسيق،للشهادةفليستعدمنهوخرججنيدسجندخل"من:فيقولجنيد

?.يرحملا

جنيدسجنفيمعهكانواممن07%منأكثرإنحيثسائد،مقولةوصدقت

تعرضهمجراءشهداءالقهلقواأو،اليهودلدىسجناءأومطاردينإماأصبحوا

.المشؤومالسجنهذامنخروجهمبعدللاغتيال

مطلعمعتزوج،شهزا13داماعتقالبعدالسلطةسجونمنسائدخروجبعد

أمامعائقايشكللمالزواجهذالكن)حمزة(،سفاهبطفلورزق،م1002عام

وهوناريبعيارأخرىمرةللإصابةتعرضفلقدوالجهاد،النفالفيسائداستمرار

المسيراتفيوالسيرالحجارةقذفلكن10.02عامطولكرممدينةعنيدافع

منذكانكمابا!متمرارم!ثفولأفكرهكانفلقد،حمزةأبايقنعلمالاحتجاجية

إلى،الطاهرةأرضهمنالمحتلهذاخلعفيتساهمووسيلةطريقةكلفييفكر،صغره

أرقتالتي،اقشاممواريخعنالمتطورة2القسامصواريخوتمنيعلتصميمفدىأن

قلب*إلىبمداهالتملالضفةمدنوفيغزةفيمضاجعهوأقفتالصهيونيالكيان

طولعلىأمؤيحزامإيجادعلىبالعمليهددونجعلهمماوموالمنبوذ،الكيان

هذهمنأيإطلاقحالفيبقسوةبالردالتهديدبل،الفلسطينيةالأراضيحدود

المواريخ.
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المواصفاتأهم

الصاروغطول

الإطلاقمدلى

المتفجرة،.*.،مادةمنالرأسحمولة

الصاروخقطر

امالقت

لم07

كم23!لى

جم006

لم8

2القمئام

اسم08

كم79!لى

كجم6إلى5

سما2

طريقةعلىتغييرأوتطويرلهئجرلم2القئامفإنالقشامصاروخفيوكما

فيأوفيهالتحكميمكنولا،للحجممناسباليكونالقاذفملاءمةإلا،الإطلاق

إطلاقهبعدتوجيهه

نأ،أحرونوتيديعوتلصحيفةذكرتقدالإسرائيليةالأمنيةالمصادروكانت

وحسب.نابلسمدينةفيورشفيصناعتهاتتم2""القستامطرازمنصواريخ

تمتصناعتهافإنضبطها،تمالؤيالشحنةمنهاصنعتالديللموادتحليلهم

فقدالآخرالطرففيأما،الصاروخجناحاطرفيهاأحدفيثبت،فولاذيةبأنابيب

هذاويحمل.للمتفجراتالحاملالرأسيغطيفولاذيمدببرأسفيهاثبت

جزءفيوأما،كيلوجراماتخمسةإلىتصلمتفجرةموادأنبوبةداخلفيالصاروخ

بالصاروختلقيدفعقوةلإحداثالمتفجرةالموادمنخليطثبتفقدالسفليالأنبوب

.كيلومتراتعشرةمسافةإلى

يتسحاك."."جرث!ونالجنرالالغربيةالضفةفيالإسرائيليةالقواتقائدقالبينما

المسبقةللتقديراتخلافا،وجنيننابلسمدينتنبينللصواريخشاحنةضبطعقب

عشرةبحواليالآنيقدرالصواريخمدىفإن،كيلومتراتثمانيةمدىإلىأشارتالدي

.الصاروخوشكلالمتفجرةالمادةكميةحسبوذلككيلومتزا،عشراثذيإلى

،مكانكلفيالاحتلالقواتقبلمنملاحقبدولاأنهيقينايعلملائدكان

لئلا،ممكنعددأكبرلدىالتقنيةهذهنشرإلىمنهمأسرعيكونأنإذافعليه

كانحيث،مبتدعةطريقةإلىلجألذلك.موتهأوباستشهادهالتصنيعسريةتنتهي

مبتدئا،والإطلاقالتصنيعكيفيةويعلمهمالضفةمدنكلفيالفغالةعناصرهينتقي

0011ا!*الم!ماهاغتيال33!ا
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طوباسإلىومنها،فطولكرم،القشامجنينإلىثمومن،نابلسفيبلاطةبمخيم

الأمر،علمهمممنكثيرعند2القمنئامسرأودعحيث،والقرىالمدنمنوغيرها

بعدفيماالقئامكتائببياناتأكدتهالذي

الاقتحامفيبلاطةمخيمفيالمحتليصارعالقمثاممقاتليلحفوفسائدانفم

منهالنيلدونانسحبواأنإلىالمخيممنينسحبولم،الإصاباتفيهمموقفاالأول

،هناكليتمترسجنينإلىانتقلوبعدها،القشامكتائبفيالمجاهدينإخوانهومن

جبل".أبوعدوان"قيسالقائدجنينفيهناكالق!امعملياتمهندسبصحبةويبقى

.الاحتلالجيش!لدىالمطلوب

للمرةجنينمخيمالاحتلالقواتاقتحمتحينالعزةبرباللقاءيومواقترب

ببسالةوإخوانههوفواجههم،"تتانيا"خالدأممدينةفيالعمليةتلكبعدالثانية

منمنهمواستشهد،أصيبمنمنهمفأصيب،القشامجنينأبناء)ماشهد

ضواحيإحدى-طوباسإلىإخوانهمنخمسةبصحبةبعدهالينتقلاستشهد،

يخشاهاماللعدوويعدونيتمترسون-جنين

بيتفيوتحديذا4م2002أبريلمنالخامس،الجمعةيومصبيحةوفي

الخاصةالصهيونيةالقواتحاصرتهم،طوباسفي".دراغمة."أشرفالبطلالثهيد

ومئاتوالطائراتبالدباباتعززتالتيالقوةتلكمعوائشبكوا،الاستسلامفأبوا

مزقتهاأثلاءستةعلىاليومذلكشمسلتغرب؟"ساعات"همنلأكثرالجنود

لينتقل،البطولةروحمأروعسطرواأنبعد،الصنعالأمريكيةالطائراتصواريخ

عدوانقيس:الشهداءبصحبةربهجوارإلىعواد(حسين)سائدالقمئاممهندس

دراغمة،حمديوألثرف،كميلأحمدومحمدسمير،محمدومجدي،جبلأبو

صوافطة.محمدومنقذ

وما،بهيذكرناماتركلكنه،للمواريخعربيمبتكرأشهرعوادسائدذهبلقد

الشبابمنوعثرات"2."القشامتركلكنهسائدذهب،ببأصهالصهاينةيذكر

!!..عواد()سائدكلهمالفلسطيني
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ماثلللويلاكتيال

!إ.يطته9فو!وأ،بففامحة

..أ!الللافىقا)ة5الللرائلللطكا!!ابفابى هـلاا

لنابى،؟يمتلأل!امحطقة!طفيةموللللللةالللتغل

إلللرائيلية.االامحايةلطامة

هـلابى،يبممماثثرأألللرا)اهلأمحرقأنه5

فياكتيلحيث!،فيه)!ثة!قرألاهنهالتطلص

ببثتهألقيثع،ه)باهفيا،!ابطقنةالبطرمحهـضأ

ام!للثونهاالتطللليلاه!الأما!5،المياهفي

في!امللث!االللميةجناأةلهبقيموبا5ا"ميران،

..إ!نعدثهكلق
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المثاليالعميل

العالم،أنحاءفيالإعلاميةالمؤسساتكبرياتيمتلكوناليهودأنينكرأحدلا

فيوحقوقهم،النازيةالمحارقوأساطير،أكاذيبهمنشرعلىساعدهمماوهذا

بهذهوسيطروا،المغرضةوالإشاعاتالدعاياتوبثوا،الحقائقبذلكفبدلوا.فلسطين

.تأييدهوضمنواالعالميالعامالرأيعلىالطريقة

وأجهزةإلرائيلخدمةفيعملتالديالصحفيةالمؤسساتوأكبرأشهربينومن

اليوميةالصحفمنالعديدتضمالدبتلك،7أ2مهمميرورمجموعة،استخباراتها

،الموسادعميلاليهوديالمحافةبارونيملكهاوالدي،الصيتزائعةوالأسبوعية

ماكسويل"روبرت

إسرائيل.2لماناجحةإعلاميةأداةومجلاتهصحفهمنجعلقدماكسويلكان

فور3منويجتمع،أبيبلتلزيارتهعند)الوزراء(معاملةيعاملكانفقدلذلك

،والزياراتالمقالاتخريطةلأجلهتتبدلحيث،الموسادبرئيسأوالوزراءبرئيس

خاصةأمنيةبرعايةجوريونبنمطارفيالخاصةطائرتهوتحظى

اجتمع،8491عامائتلافيةلحكومةبيريزشيمونتشكيلبدايةمعالقدسفي

بجنونالمصابالغرورالقاءكاناللقاءأنبيريزمعاونيأحدويتذكر)1(ماكسويلبه

مثلا:فقال،ييأسلمماكسويلولكنواستبداديا.متغطرشتابيريزكان(.العظمة

يتصزفكان.الاقتصاد(و)سأنعش(إسرائيلعلىتتدفقالملايينسأجعل)إنذي

عنوخرج،مرةغيرمحادثهوقاطعطتانا،كلامهوكان.للانتخاباتكمرثح

.باردةابتسامةيبتسموهومكانهفجلسبيريزأما.مهذبةكيرنكائاوأطلق،الموضوع

رتبولذا،ال!شرقيةأوروبافيقويةبعلاقاتيرتبطماكسويلأنيدركبيريزكان

الملكفندقفي(الرئاسي)الجناحفيالاجتماعوجرى.أرموني)2(معلقاخلماكسويل

.أسطورةمنهاويخلقالمولاديمجدالذي(جدعون)جواضىبكتابت4جاالتفاصيل()1

0991(.مارس-8291)بتمبرأدموني)ناعوم(ناحومالموسادرئيس)2(

)001يغتهقىمواءبتتاعلأطدوبلاغتيال
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هومثتركاجامغاالرجلانوجدوقد.ماكسويلأقامحيثالقدسفيداود

حقالإلرائيلبأن،واعتقازبالصهيونيةالشديدالتزامهماأوروبا.وسطفينشأتهما

.الجيدةوالخمرللطعامعظيمةشهيةبينهماتجمعكمابالوجود.إ)هيا

المتحدةالولاياتمنكلابأنماكسويلنظربوجهةشديذااهتمافاأدمونيأبدى

بطرقولكنالكونيةالسيطرةتحقيقفينفسهاالرغبةتحدوهماالسوفييديوالاتحاد

حينفيروسيا،استراتيجيةمنجزءآتمئلالدوليةفالفوضىكبيزا.اختلافامختلفة

مصالحذاتكدولوليس،و"الأعداء".".الأصدقاء."تصنيفضمنالعالمواشنطنترى

السريالاتصالأنمنهاأخرىتبمئريةرؤياماكسويلوعرض.متضاربةأيديولوجية

وزارةأقلق،الصينيةونظيرتها.ح،+"الأمريكيةالاستخباراتوكالةبين

والنث!اطاتالدبلوماسيبالعملسيصطدمذلكأنرأتالديالأمريكيةالخارجية

المستقبلافيالسياسية

،ريجانكثيزا،أدمونيبهمايهتملرجليندقيقتينصورتينماكسويلرسم

الرئيسبأنمفادهبشعورخرج)1(ريجانرونالدلقاءبعدإنهفقال.مخابراتهورئيس

ضعفنقطةوأخطر.الملبالسياسيمورةلإخفاءجاذبيتهيستخدمأبدقيمتفائل

طوليفثرلاحيث،الأوسطالشرقفيخصومئاالأمورتسطيحههيريجانلدى

الانفعالي.الاؤليحكمهمنالأمورفيتفكيره

الأفق،ضيقأنه،الأمريكيةالاستخباراترئيس،كيسيوليامعنانطباعهأما

قديمةبأفكارعاليةكفاءةذاتوكالةيديركيسيكان.لإسرائيلصديقاليسوأنه

ماكسويلويرى.الراهنالسياسيالعالميالمراعميادينفيالاشخباراتبدورتتعفق

فيالعربنياتقراءةكيسيفيهاأساءالتنالطريقةفيذلكيكونماأوفأن

الأوسط.الشرق

بانعأبوهكان.الحالمتوسطةلأسغألمنويبولايةتامبيكومدكةفي1191عامولد:ريجانرونالد)1(

خدمتهأنهىبعدماالتمثيلإلىاتجهقدكانالذيلابنهمميزفيلمأولحضورهبعدقلبيةبأزمةوماتأحذية

6691/7591لكاليفورنيامحافظاانتخب.المماصةإلىاتجهثمفطناخمممنحوال!بتمثيلرجانقام.بالجيثى

ئم0891عامانتخاكاتفيفازلكنهفتط،موتاستينبنارقفوردجيرالدأماموخ!رالرناصةلانتخاباتوتقدم

تفجير،وحدثلوكيرليفوقأمرككانبانطانرةواننجرت،جبإيرانفغيحةتنجرتعهدهوفي،8491

!!..بالتبنيابنتهوقتلالقذافيمقروضرب،ببروتالأمريكيةالمفارة

))..يغتههقامواهبتتاعةماكدكللمتيال043
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اجتماعهماعلىسنةمروروبعد.أدمونيناحومآراءحتماقاالآراءهذهتطابقت

8591.مارس15فيثانيةمرةالرجلانيلتقي

هايحيفي."ميرور"صحيفةمركزفيماكسويلجناحوبنمناشي)1(أدمونيدخل

ويثاطرانهسيجالسانهآخرشخمئاهناكبأنم!بقعلمدونمن،لندنفيهولبرن

جاءكلمابهايأتوهبأنماكسويلأمرالديوالقهوةالمدخنوالسمكالحلوىحلقات

مكتبهإلى

رئيسنائبشريكوف()فيكتور:لضيفيهماكسويلقذماستعراضيةحركةوفي

العالم.فيالتجمشزعماءأقوىوأحد،بي".جي"كي.السوفييتيةالاستخبارات

ناشريأحدمكتبفيجي.بي".".كي.زعماءأحدوجود)إن:بنمنالثيويقول

حينئذكان(جورباتشوف)ميخائيللكن،غريبةحماقةيبدوقدالبريطانيةالصحف

فيشبريكوفمشاهدةفكانتتاتشح)مارجريتالوزراءبرئيسةوديةعلاقاتعلى

مقبولأ(.أمزابريطانيا

ماكمويلمكتبأرائكعلىمتمددانوهماالنقاشفيوبنمناشيأدمونيثارك

منضخمةكمياتسلامةضمانشبريكوفبإمكانكانإذاعمايسألانكانا.الوثيرة

أرباحمنسيأتيالمالكان؟السوفيتيةالمصارفإلىتحويلهاجرىإذاالأموال

إيراناإلىالأمريكيةالأسلحةمبيعات

مليون)045بنمناشيفأجابهالسؤالموفوعالأموالحجمعنشبريكوفسأل

ماكسويلإلىشبريكوفنظرأكثح.أوبليون.مماثلمبلغيعقبهاأمريكيدولار

هي"هذه:وصاحبحماسةماكسويلفأومأسمعهماحقيقةمنللتأكد

البيرويسترويكا"..

دورلهكان.المخابراتلثئونثاميرإحقالإسرانيليالوزرأءلرنيسالخاصالممتئار:بنشاشيآري)1(

أيقابنمناشيجيت(.)إيرانعليهاأطلقالتيالعملهةوهي،!!رانمعبال!لاحالرمائنمقايضةعمليةفيرنس

الموصاد..معللعمل،ديف!صنيكولاسميروسأ)د!ليصحيفةفيالخارجمةالثمنونقممرنيسنجئدالذيهو

1341)..يغتهقىمواهبتتاعةطكوبلالحتيالى
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الوسطاءمنجمهرةهناكتكونفلن.لبماطتهأكثرالاتفاقبنمناشياستحسن

بعلاقاته"صاكسويلسوىثقةفليس.السمسرةمنحصصهمينتزعونالذين

السوفييتسرقةعدمضماندورهوسيكون".سلطاتمنبهيتمتعلماوشبريكوف

."كريديمصرفمنالأولىدولارمليون45اد.دفعةتحؤلأنعلىواتفق.للأموال

إلىالأموالتحويلالمصرفهذاوليتوئىالمجر.في"بودابست"بنكإلى".سويس

".السوفييتيةالكتلةفيالأخرىالمصارف

دولارملايينثمانيةقيعتهامحذدةعمولةعلىفسيحملماكسويلروبرتأما

ماكسويلواقترح.الاتفاقعلامةبالأيديالجميعوتصافح.الاتفاقلعقدوساطتهعن

علىضيوفهانتقلبعدئذروسيا.فيالرأسماليةمستقبلنخبالشمبانياكأسشرب

بلادهم.إلىالعودةرحلاتتابعواحيثهيثرومطارإلىالمروحيةطائرتهمتن

صحفمجموعةمبنىفيالصحفيونيفطنلمديفيسنيقولاسالصحفىوباستثناء

نأيلبثواولنضخم.صحفيخبرعلىالحمولفرصةفؤتواقدأنهمإلى"ميرور"

منهمحاولةفيالححفيةبمهاراتهمماكسويلسيغدرعندماأخرىمرةالفرصةيفؤتوا

إسرائيل.لحماية

الموسادعاهراق

تنمؤونفييقحمأنمنأثمنماكسويلأنعلىاتفقبالموساد،علاقتهبدايةمنذ

الإسرايلية:الاستخباراتأجهزةفيالعاملينأحدويقول.السريةالمعلوماتجمع

كانالموساد.حساباتفيالأعلىالمستوىعلىالمشكلاتيسؤيماكسويل)كان

رؤساءترحيبموفعتجعلهصحفهقوةوكانت.المسؤولينبكباواتصالعلى

رجلوكأنهإليهيتحدثونكانوامقامهلرفعةونظزا.الحكوماتورؤساءالدول

مماكبيرمقداروكان.المعلوماتسيبفغهااكيالجهةعنغافلين،فعليدولة

كيفيعرفماكسويلوكانشك.ولاقيقاكانبعضهلكن،ثرثرةمجردبففه

0011يغتهلىمواهبتتاعةماكسوللاغتيال342
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بشأنتوجيهاتيتلقىكانلكنه،عندناتدريبلأييخضعلم.الأسئلةيطرح

.(استكشافهاينبفيالتيالنواحي

آخرين"."معبالتآمرواتهمنيويوركفيبنمناشيعلىالقبضألقى9891عاموفي

طرازمنعسكريةطائرةبيعبمحاولتهالأسلحةصادراتضبطقانونخرقعلى

لإسرائيل.أصلابيعتقدالطائرةكانت.إيرانإلى013""سي-

فأطلع،ببنمناشي!ها..علم"لاإنهإسرائيلقالتالأولىالمحكمةجلساتخلال

أجهزةفيرؤساؤهوضعهاالديالتوصيةخطاباتعنملفعلىالمحكمة

قذم،مزؤرةإنهاالإسرائيليةالحكومةقالتوحين،الإسرائيليةالاستخبارات

نإالإسرائيليةالحكومةقالتها..العكستثبتقاطعةأدئةالمحكمةإلىبنمناشي

فرذ.الإسرائيليةالاستخباراتأجهزةلدىالدنيا"الدرجةمن"مترجمبنمناشي

رخصتهقد-الطائرةبيعأي-ضذهالمقامةالدعوةجوهربأنذلكعلىبنمناشي

إلىمجازةأسلحةبيعصفقاتعنوتحذثوالأمريكيةالإسرائيليةالحكومتان

االدولاراتملايينمئاتبقيمةإيران

كيمحيوديفيدإيتانرافيخضعجديد.منأبيبتلفيالجزعوساد

يلحقه.أنيمكنالذيالأذىوحجمبنمناشيمعلوماتحجمشأنفيللاستجواب

نأبنمنالثيآريبإمكانإن)1(إيتانرافيفقالتماقا.مطمئنةالإجاباتتكنولم

تمتذوالذيإيرانإلىالأسلحةلبيعالإسرائيلية-الأمريكيةالشبكةبالتفميليفضح

ثملندنإلىوتعبر،فالجنوبيةالوسطىأمريكاإلىفتنزل،مكانكلإلىتشعباتها

أوروبا،عمقإلىوتصلأفريقياوتقطع،استراليا

محاموزارهنيويوركفيسجنفيالمحكمةأماممثولهينتظربنمناشيكانوبينما

سخيةماليةتسويةمقابلبذنبهيقزأن:صفقةعليهوعرضواالإصرائيليةالحكومة

السجن.منخروجهبعدهانئةحياةلهتضمن

العملعاتمنالعدكدعلىوأشرف،الإصرانيليةالاشخباراتيةالآلةفيمناصبعدةشنلصهيونيإرهابي()1

الفلمطينية.القياداتفدالإرهابية

00،1343يغته!اهواهبتتاعةمادوللاغتيال
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هيئةقزرتعندماذلكفيبدأقدوكان،الحقيقةيقولأنبنمناشيوقزر

التهم.كلمنتبرئهأن،0991نوفمبرفي،فجأةالفيدراليةالمحففين

العقابمننجاتهأنالإسرائيليةالاستخباراتفيالسابقينزملائهمنعددويقول

سقاهمااستخدمحزيتهاستعادةمحاولاتهإطارفيأنهيزعمونوهم.حطهحسنمن

حريته.يهذدمنلكلا)هجومبتوجيهالرثاش"المدفع"طريقةالموسادضباطأحد

عنيختفيأنهوأردناهما"كلفيقول،الوقتذلكبذاكرتهكيمحيويستعيد

خطزا".يزالولاكانلقد.وأمنهبلدهوإيذاءإيذائنافيشرعلقدناظرنا.

."أرباحعنوانهكتائاوضعبنمناشي.انتقامحسابتحسبلمإسرائيللكن

فضيحةعنكتابهمافيوبرنستينوودرودقبلهحققهمايحققأنيأملكان".الحرب

بنمناشيغايةوكانت.نيكسونريتشاردالرئيسشوطإلىاذىالذي"ووترجيت"

الثمانينياتفيحدثتالديالرهيبةالأخطاء)تمحيح:واضحةبنفسهحذدهاالدي

(.السلطةمنعنهاالمسؤولينإخراجعلىوالعمل

مخطوطةشراءفكرةمناقثةوجرت،مستعجلةاجتماعاتأبيبتلفيغقدت

دولار-مليونأنهيقال-المالمنضخقامبلغارفضبنمناثيأنقيللكن،الكتاب

مبلغمؤكذاوليس.الكتابظهورلمنعممكنةوسيلةكلواستخدامصامتا،للبقاء

لمالناشرينكبارمنعددعلىعرضتالديالمخطوطةلكنتحققالذيالنجاح

.نيويوركفيالصغيرةبرس"سكوير"شريداندارإلأتنشرها

منحفنةيؤركيفشارخا،بالمكيدةالحكم."قصةبأنهالكتاببنمناشيويصف

عملياتسزاويديرون،حكوماتهمشاصاتاستخباراتوكالاتبعضفيالأشخاص

الناسوثقةالسلطةاستخدامويسيئون،)!مال!ثعبمحاسبةدونمنضخمة

.الشعوبويخدعونالإعلاموسائلويستغفونويكذبون

القانونوراءفاختبأمرازا،فعلهقدكانماماكسويلروبرتكزر،لندنوفي

عنهبنمناشيأطلقهاالديالمزاعمترديدعلىيجرؤمنكلعلىالدعاوىبإقامةوهذد

0011يغتهقىبتتاعلأمواهكويلمااغتيال344
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الدليللإقامةالتحقيقفيمهاراتهالاستخداممستعدةصحيفةأيتكنولم.كتابهفي

بنمناشي.مزاعمصحةعلى

لمئاأصبحأنهوهوبسيطلسببئغلبلابأنهمقتنغاماكسويلروبرتبقى

للجهازغنىلابأناعتقادهزادكلمالمصلحتهمنهبهزادفكلماالموساد،لحساب

أينيعرفأيفئاهوبأنهلإسرائيلزياراتهأثناءيقولأنيحبكانكذلك.عنه

.الكلامهذامغزىالمويادعنيخفولم.الجثثئخفون

نفسههوكاننفقاتهفواتيرزؤرلأنهصحافيامرةطردالذيماكسويلروبرت

المولادلدعمموظفيهمعاشاتصندوقأمواليمرق

الموسادفيكضابطعملالذيالمولدالكندي،الإسرائبليأستروفسكيفيكتوركان

يمؤلالموسادجهاز)كان:يجريكانمااكتشفمنأول8691إلى8491من

ماكسويل.صحيفةمعاشات!مندوقمنمسروقمالمنأوروبافيعملياتهمنعدذا

".ميرور..مجموعةماكسويلاشترلىحالماالصندوقأموالعلىأيديهموضعوافقد

قذمهاخبيرةباستمث!اراتوبالاستعانة،الموسادمناقترضهابأموالالصحفية

كلأنهو،السرقةجانبإلى،الأمرفيالفاسدوالجانب.الماليونالجهازمحفلو

اشتباهموضعكانالأوسطالشرقفيبلدأيإلىوسافرالصحفيةمؤسستهفيعملمن

(.المشنقةحبلمنواحدةخطوةمسافةعلىوكانالمولاد،لخدمةبالعمل

قائلاالصهيونىالكاتبويضيف

فيكون.الدوللرؤساءتعذحفاوةمحلكانإسرائيليزورماكسويلكان)حين

أفخرلهوتقذم،الحكومةتعذهاالتيالاستقبالحفلاتعلىشرفضيف

تقررالديللحظةومتهمناحذزاكانالموسادجهازلكن.إقامتهأثناءالأجنحة

شهيةسعةالموساداكتشفتواذ.فجأةأبوابهاتغلقأن".تطعمهالدي"اليد

أعذفقد،حجمهلضخامةنظزاالفمطريقعنالجنمىوتفضيلهالجنسيةماك!ويل

منواحدةخدمتهفيلتكونالثريالأعمالرجلزياراتأثناءالعدةالجهاز

))..يغتهفوقهواهبتقاعةماكسويلاغتيال
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اقتنىأنإلىالابتزاز.لأكراضالموسادجهاؤيوطفهاالدبالعاهراتمجموعة

فاضحة.جنسيةأوضالحفيماكسويلتصورالدبالفيديوشرائطمنصغيرةمكتبة

للتجسمىتصويرآلةالفندقفيجناحهفيماكسويلنومحجرةفيأخفيتفقد

.(عليه

يثيرانيزالانلابنفسهأستروفسكيوضعهماكتابينفيالفضائحهذهئشرت

(الخداع)طريقهماوالكتابانجميغا.الإسرائيليةالاستخباراتأجهزةغضب

اظلعالديالأسرارعناللثامفيهماالكاتبأماطوقد،(للخداعالآخرو)الجانب

الأساليبأستروفسكيوصف)1(الكتابينهذينفيالموساد.فيعملهأثناءعليها

بعفئاففحقديكونوقدالخدمةفيزالواماضباطمنكبيزاعدذاوسفى،السرية

منأقصىعندماطلمأنهيعتقدكيديشخصنفذهاكلاشكيةكشفعمليةفيمنهم

الموسادمفوف

صعبةمواجهة

الممتبلزومماكسويلنصيحةتجاهلتالإسرائيليةالحكومةأنالمفارقاتومن

ثامير،إسحقالوزراءرئيسمعأبيبتلفيعقدهلقاءففيأستروفسكي.مزاعمإزاء

البريطانيةتاتشرحكومةحاولتعندماحدثمامثلأالثريالأعمالرجلضرب

كتابه:كان.رايتبيتريدعىلم!11715جهازفيسابقضابطوضعهكتابنشروقف

البريطاني.الأمنجهازعنمربكةتفاصيلأيفتاهوي!رد"الجواسيس"صائد

هزيمةبهالحقتحتى،الكتابنث!رلوقفحملتهاالبريطانيةالحكومةتابعتوقد

رايت.كتابأصدرتالديدارالنشرمقركانحيثالأستراليةالمحاكمفينكراء

بريطانياوظهرتالعالمفيمبيغاالأكثرالكتاب"الجواسيس."صائدأصبحبعدئذ

.الغباءبمظهر

فالمبالفةالولاد.وفعمنجاهماتفاصيلأنأقولأنأضطيع،كتابيهفيأشروفمكيكتبهماكلبقرا،ة)1(

ا)!يكل(..)حراسعلىالخارقةوالقوةالجرأةعفاتإضفا،بهدف،والمنطقتتفقلاسجوجة
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،الموسادفيأعضاءضغطفتحت.نفسهالمصيرالإسرائيليةالحكومةوواجهت

لإقامةالعامالمذعيإلىأوامرهشاميرونجههاريلوإيسيرعاميتمائيربينهممنكان

السابق.الموسادلعميلالأولالكتابن!ثرلمنعالدعوة

جذورذوعداءوهو،لأمريكاشاميرلدىالخبيثالعداءنارالقضيةوأذكت

عنالمسؤوليةمنجزحآتتحفلالمتحدةالولاياتبأنثابتاعتقادفيقديمة

ورقة،ألفخمسمائةحواليفيتقعوثائقمنجزءتحويلأجاز،لذلك.)1(المحرقة

تؤديأنيأملشاميروكانالموفييدي.الاتحادإلىسرقها،قدبولاردجوناثانكان

بموسكو.إسرائيلعلاقاتتحسينإلىالبادرة3هذ

الجويةالدفاعاتعنراهنةأمريكيةسريةمعلوماتتتضفنالوثائقكانت

قدرةعنالأمريكيةالاستخباراتوكالةأعدتهالذيالسنويوالتقرير،السوفييتية

الأقمارالتقطتهاموزاالوثائقإحدىوتففنت.الحربخوضعلىالإجماليةروسيا

هـعملاءمنوتقارير،الراداروقرهاومعلوماتللاتصالاتواعتراضات،الفضائية

السوفييدي.الاتحادفي.سا.أ!

منشاميرطلب،أستروفسكيموضوعفيهالرجلانناقشالذيالاجتماعخلال

وأشارأستروفسكي.مصداقيةلتحطيمالواسعةالإعلاميةإمكاناتهتعبئةماكسويل

صفوففيتجنيدهقبلنشأتهظروفعلىاطلعقدبذلاالموسادأنإلىماكسويل

الجهاز.

بماالإعلاميةماكسويلومائلفيتشهيرلحملةهدفاأستروفسكيأصبحذلكومع

خياليبأنهفؤصف.أبيبتلفيتصدرالديالحجمالصغيرة"معاريف."صحيفةفيها

لإسرائيل.وفياصديقاوليس،وكاذب

،الغازأفرانفىلليهوديجرىبماعلمهامع،هتلرضدالحربدخولفىأمريكاتأخرأنذلكمنيقمد)1(

أوربا.فىاليهودمنالآلافمناتمقتلإلىأدى

1347)..يغته!قهواهبنقاعةطكسوبلاغتيال
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كتابيقرأواالذينالإسرائيليةالاستخباراتأجهزةفيكبارأعضاءويقز

)1(.صحيحقالهمماكثيزابأن،بعنايةأستروفسكي

كشفالديالأسراربأنالإسرائيليةالحكومةنظروجهةنيويوركمحكمةرفضت

الكتبأكثرأحدالكتابأصبحوقد.إسرائيلأمنتهذدعنهاالنقابأستروفسكي

مبيغا.

بالموساد،ماكسويلروبرتعلاقاتعنعلتاتحذثمنأولأستروفسكيوكان

تتشابك،كثيرةأمورحالكما،فالقصةبكاملها.الحقيقةيكشفلمبالتأكيدلكنه

عميق)اختلاطفيوتمتزجالثابتةجذورها

وهي.خطيرةماليةمتاعبتواجهلندنفيالصحميةماكسويلإمبراطوريةكانت

المالحيلكن.المالمنضخمةكمياتفيهائفتخلمماعملياتهاوقفعلىتوشك

فقد.المطلوبتقديمفيالآنممانعةيظهرقبلمنبالتمويلزؤدهطالماالذيلندنفي

وأساليبهووعيدهتهديدهوراءهأنماكسويلإلىتعزفواالذينالماللأربابتبين

ماففي.ذنوبهمنالكثيرعندهملهتغفركانتالديالماليةفطنتهفقدرجلأالمترفعة

كانواالمصرفيينلكن،التحدياتأتفهمواجهةفيالتهديداتويطلقيثوركانمضى

مصرففييترددباتإذ،مضىعهدوذاك.لمطالبهويذعنونغضبهمجماحيكبحون

ماكسويلعلىالرهانأنالمدينةفيالأخرىالماليةوالمؤسساتالمركزيإنجلترا

بالمخاطر.محفوف

نأتفيد،إسرائيلمنوردتهمسريةتقاريرإلىلمعلوماتهمالمصرفيونواستند

فياستخدمهاالديأموا)هملإعادة،ماكسويلعلىيضغطونالإسرائيليينالمستثمرين

طويلوقتمنذالدفعاستحقاقموعدمضىفقد."ميرور".مجموعةشراء

أعلىبعائداتالدائنينماكسويلوعدوقد.طلباتهمفيكثيزايلخونوالإسرائيليون

ذلكلكن.ضغوطهملتجئبمنهمحاولةفيوذلك،عليهصبرواهمإذاأموا)همعلى

أموا!هم.استعادةيريدونأنهمقالواالذينللإسرائيليينيرقلم

!!..والحروفالجملةورا+ماجيذالاحظ)1(

)001يغتهدقمواهبئتاعةطك!وللافتي843
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يمنحونهعلهميتمفقهمأنأملعلى،أبيبتلإلىماكسويلسافرالسببو)!ذا

مكالماتعدةالرحلةأثناءتلقىفقدبالخير.تبشرالدلائلتكنولمآخر.تمديذا

فيالتنظيميةالسلطةإلىالقغيةبإحالةهذدواالذينالغاضبينالمستثمرينمنهاتفية

.لندنفيالمالحي

وراءمنا)!ائلةالأرباحبعضاختلسفقد.أخرىقضيةماكسويلبالوشغلت

فاستخدم،السوفييتيةالكتلةمصارففيبإخفائهاإليهغهدعندماالإسرائيليينظهر

صندوقمنسرقتهمنتمكنماكلأيفاوسرق"ميرور".،مجموعةلإنقاذالمال

سيجدالسرقةأمرانكشفومتى،الصحافيةالمجموعةفيالموظفينمعاشات

فيبل،وحدهمالإسرائيليينالأموالأصحابمواجهةفيليسنفسهماكسويل

عنيعرفماكسويلكان.إيتانرافيالسفاحومنهمالقساةالرجالبعضمواجهة

االإطلاقعلىسارةالمواجهةتلكتكونألايتوقغلجعلهيكفيماإيتان

ا!اصدقاءاغتيال

مسئولوقدمالمطارشكلياتجميعمنفأعفى،الملوكاستقباللهأعدوكالمعتاد

لاستقبالهالخارجيةوزارةمنرسمي

المسئوليحملأنعلىفأمز،موظفيهيعاملكماالمسئولماكسويلوعامل

إشارةعندالسيارةتوقفتمرةكلوفي.السائقجانبإلىويجلسبنفسهحقائبه

حتىالنوالهذاعلىوظل.الطالعالسيئالمسئولفييحاضرماكسويلكانالمرور

صرفها،لكنه،بانتظارهالمففتلةعاهرتهكانتوهناك.الفندقفيجناحهإلىوصل

بالهتشغلالجنسيةحاجاتهإرضاءمنإلحاخاأكثرأمورفثمة

تسويقمنحصتهإن.استراتيجيتهيرسمماكسويلبدأالفندقفيجناحهفي

أيضاتكفيولن.الأزمةلاجتثاثتكفيلن."بروميمى"لبرنابم"ديجيم"شركة

صحيفةتمثبهالتيالحجمالصغيرةالإسرائيليةالصحيفة."معاريف".منأرباحه

"سايتكس"شركةوهوواحداحتمالهناككانولكنيملكها.الدتيميرور"."دايلي

1934)..يغتهق!مواهبتتاعلأكويلطاغتيال
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التقنية.عاليةطباعيةمعداتتصئعوالدتيماكسويليملكهاالديأبيبتلومقزها

الأزمةحلفييساعدالمتحمئلالمالفإنسرعةفي"سايتكس"بيعمنتمكنوإذا

إلىث!اميراسحقالوزراءرئيسابن،"سايتكس"مديرماكسويلاستدعى

فشركةمستبعد.أمرسريعةبيعصفقةعقدسازةغيربأخبارالمديرفجاءه.جناحه

غيروالوقت.متزايدةمنافسةنفسهالوقتفيتوأجهنجاخاتحققالدي"سايتكس"

وذلكلوظائفهمالأكفاءالموظفينمنعددفقدانيعذيوالبيع.للبيعلطرحهامناسب

إسرائيل.فيخطيرةمشكلةفيهالبطالةأصبحتوقتفي

بإنقاذآمالهآخررأىالذيماكسويللدىهائلةكفبثورةالفعلردوأحدث

أخبرالذيالوزراءرئيسنجلوئخعندماتكتيكئاخطأارتكبلكئهيتبذد.وضعه

الةيبالعلاقاتالوزراءرئيسولعلم.صعبةماليةمتاعبيواجهماكسويلأنوالده

عقدإلىهذافدعابالأمر،أدمونيناحومايلاغإلىعمدبالمو!ادماكسويلتربط

المستجذة.المشكلةهذهمعالجةكيفيةحولللتباحثموظفيهلكباراجتماع

.الخياراتمنعددفيبحثواالمجتععينأنبعدمافيوتبين

المستثمرينمعالكبيرنفوذهيستخدمأنالوزراءرئيسمنالموسادتطلبأنأولأ

لتعبئةبل،أموا)همعلىللحصولأطوللفترةللانتظارليسالإسرائيلييق

ورطته.منماكسويللإنقاذاللازمالمالجمعأجلمنومعارفهمإمكاناتهم

بموقفهكثيزاشاميرأزعجماكسويلأنأساسعلىالخيارهذازفضوقد

.المتعجرف

خطةمساندةعلىلندنفيالمالحيفيالعلياالمناصبذويالموسادتحثأنثاتيا

تساندرواياتلنشرأخرىلصحفاللجوءنف!هالوقتوفي.ماكسويلإنقاذ

المبتلي)الأعمالرجل

نأإلىتشيرلندنمنتقاريرأدمونيتلقىإذ،الاقتراحاتهذهاسئبعدتوقد

لاوأن،ماكسويلمنبالتخلصيرخبونالمولادلخدمةالمتطوعينمنكبيزاعدذا

))..يغتهلمحتامواهبققاعةماكسدللاغتيال035
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إيجابيةتحقيقاتكتابةعلىشقدمون"ميرور"صحفمجموعةخارجصحافيين

لرجالالتهديداتيوخهوهوالعديدةالسنواتصرفكبيرأعمالرجلعن

الصحافة.

مععلاقاتهجميعالموسادجهازيقطعأن:الأخيرالخياروهو،ثالثا

فقدالمترجرجةالعقليةماكسويللحالفبالنظر.مخاطرةالخيارهذاوفي.ماكسويل

البالغةعواقبهلذلكيكونأنويمكن.بالفعلالموسادلمهاجمةصحفهيستخدم

.أسرارمنعليهبالاطلاعلهشمحماباعتبارالخطورة

بماكسويلأدمونييجتمعأنعلىالمجتمعوناتفقالكئيبةالملاحظةهذهضوءفي

الرجلاناجتمعالليلةتلكفيالسواء.علىوإلرائيلالموسادتجاهبعسؤوليتهويذكره

حديثمنبينهمادارمايزالولا.الفندقفيماكسويلجناحفيعشاءطاولةحول

الخاصة.طائرتهفيأبيبتلماكسويلغادر،الاجتماعمنساعاتبعدولكنسزا.

حيا.إلرائيلفيفيهاشوهدالديالأخيرةالمرةتلكوكانت

الصحفيةبمجموعتهالتمشكفينجاخايحققأنهوبدا.لندنإلىماكسويلوعاد

حولالسريعلدورانهدؤامأفريقيبدرويشالبعضوشتهه.الصعبةالظروفبركم

كانوالآخرالحينوبين.الماليللدعمطلباآخرإلىاجتماعمنينتقلكانفيمانفسه

نإالعامالمديرلسكرتيرةيقولدائقاوكان،أدمونيإلىالتحذثطالبابالموساديتصل

.تجنيدهعندماكسويلعلىأطلققداللقبهذاوكان.الخطعلىالحغير""التشيكي

المكالماتتلكأثناءالرجلينبيندارمايعرفأحدولا

فيكتوريدعىللموسادسابقعميلمنبعدمافيسيظهرصغيزامفتاخالكن

قدديونهتسديدوقتأنعلىيصزكانماكسويلأنيعتقدالذي،أستروفسكي

يجب"ميرور."موظفيمعاشاتصندوقمنسرقهالذيالضخمالمالمبلغوأن،حان

لإطلاقعنهبالنيابةالموسادتسعيأنأيفتاماكسويلاقترحكذلك.الآنإليهيعادأن

ويتولىلندنإلىالإسرائيليبالتقذيماكسويلسيأتيوعندئذفعنونو.موردخايسراح

بطريقةئكتبميرور"،".دايليصحيفةفيلنشرهامعهصحفيةمقابلةإجراءبنفسه

0011153يغتهقىهواهبئتاعةما!سوللاغتيال
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منانفلقمافتحويعيدصحيفتهتوزيعأرقامسيعززمما.الإصائيليةالرحمةتظهر

.لندنفيالمالحيفيأمامهأبواب

روبرتأنعلىدليلخيركانتالمجنونةالخطةهذهبأنالموساداقتنعت

إسرائيل.علىخطزايمثكلأصبحماكسويل

يومبأدمونيهاتفيااتصلعندماالغريبسلوكهعلىآخردليلأماكسويلوقذم

الماليةأوضاعهعاودتفقد.المرةهذهتهديدهيمؤهأندونمن،1991سبتمبر03

وتثاركالبريطانيالبرلمانيجريهاتحقيقاتموضوعهووأصبحجديدمنالانتكاس

تبادرلمماإنه:لأدمونييقولماكسويلومفى.البريطانيةالإعلاموسائلفيها

."ميرور".موظفيمعاشاتصندوقمنالمسروقةالأموالجميعإعادةإلىفوراالمولاد

بي"جي."كي.جهازبرئيسأدمونيلقاءسرعلىالإبقاءبإمكانهيكونلافقد

عنمحاكمتهينتظرموسكوفيسجيناالأخيروكان.كريوتشكوففلاديميرالسابق

قدأدمونيوكان.جورباتشوفميخائيللإطاحةفاشلةانقلابيةمحاولةفيدوره

الأدرياتيكيالبحرفيماكسويليختمتنعلىكريوتشكوفعقدهاجتماعحضر

.الانقلابمحاولةقبيل

نفوذهاإسرائيلتستخدمبأنالاجتماعخلالوعذاقطعقدالموسادرئيسكان

الدبلوماسيالاعترافلتأمينالرئيسيةالأوروبيةوالبلدانالمتحدةالولاياتلدى

اليهودبهجرةالسماحكريوتثكوفيسظالمقابلوفيموسكو.فيالجديدبالنظام

لكن،ملموسةنتيجةأيإلىالنقاشيتومئلولم.إسرائيلإلىجميغاالسوفييت

وتجاهالقائمالروسيالنظامتجاهإسرائيلبمصداقيةبالغاأذىسيلحقعنهالكشف

.المتحدةالولايات

تلكفيإنه(للخداعالآخر)الجانبكتابهفيأستروفسكيفيكتورويقول

تصفيةعلىإجماعإلىتوصئلالموسادمقرفيصغيريميذياجتماع."عقداللحظة

،ء.ماكسويل
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تكونأنالمستبعدفمنرسمياإيرائيلتنفهلمالذيأستروفسكيزعمصحوإذا

أعلىعلىلهتأييدعلىالحصولدونمنقرارهانفذتقداليمينيةالمجموعة

فيقبلمنبنفسهشاركالذيشاميرإسحقالوزراءرئيسبمعرفةوربما،المستويات

الموسادأعداءقتلعملياتتنفيذ

للمحققكتابصدورالموسادصفوففيالتعجيلصفةالمسألةأعطىماولعل

وأمريكاإسرائيل:شممثون"الخياربعنوانهيرشسيمورالشهيرالأمريكيالصحافي

بنبأالمول!ادفوجئتفقد.نوويةقوةإلىإسرائيلتحؤلقصةيرويوالذي."،والقنبلة

وثائقإلىيستندوالكتاب.أبيبتلإلىسرعةفيمنهنسخوأرسلت،الكتابصدور

تعلمتفقد.الصمتبلزومبفعاليةالموقفمعالجةإسرائيلبإمكانكانولكن،مهمة

الكتابهذاناشروهو،أستروفسكيكتابناشرمعاداةفيخطئهامنقاسيادرستا

بالموساد.ماكسويلعلاقاتعنكشفهيرشأنهيالمشكلةكانتولكنأيفتا.

مردخاىلقصة"ميرور"مجموعةمعالجةفيخاصةبصورةالعلاقاتهذهوتركزت

فانونو.

دعاوىأقامواالذينالمحامينمنكتيبةخلفماكسويلاختبأمنتظزاكانوكما

فيوؤتجهت،التحذيقبولقزر"هيرش"ولكنالنشر.ودار"هيرش"ضدقضائية

القديمةالشكوكوعادتبالموساد.ماكسويلعلاقاتعنتحديذاأكثرأسئلةالبرلمان

النيابية،الحصانةإلىاستندواالبرلمانفينوابوطالبجديد،منبرأسهائطل

فيكتورويقولبريطانيا.فيالموسادعملياتعنماكسويلمعلوماتحجمبمعرفة

نأزاعقا"،ماكسويلقدفيئتحتتشتعلبدأتقدالأرض"كانت:أستروفسكي

مالمكاناستدراجهعلىترتكزكانتماكسويللقتلالإحكامالشديدةالموسادخطة

إلىأدتالديوالمؤامرةالخطةهذهبينقويلثبهوثمة.ضربتهالموساديوخهحيث

)1(باريسفيبركةبنمهديمقتل

08.إلى6صهااييكل()حراسمنالأولبالجز،وقتلهبركةابناختطافعمليةتفاصيلجاءت()1
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جنازته:فيومشواقتلوه

السفارةفيعميلمنهاتفيةمكالةماكسويلتلقى،1991أكتوبر92في

ويقول.التالياليومفيإسبانياإلىالمجيءمنهطلبمدريد،فيالإسرائيلية

بأنماكسويلوأبلغ".للخوفداعيفلاالأموربتمموية"وعدالعميلإنأستروفسكي

لطاقموالإيعاز"جيزلين"الليدييختهإلىوالصعودطارقجبلإلىتجؤاالسفرعليه

"..رسالةورودحتىهناكالانتظارو"االكنارقيجزرإلىبالإقلاعبحارته

وصلأكتوبر03ويوم.التوجيهاتوفقيفعلأنعلىماكسويلروبرتووافق

فيصيدإجازةيمفونسياحأنهموزعمواالمغربفيالرباطميناءإلىإسرائيليونأربعة

.الكناريجزرنحووانطلقوابمحزكيعمليختااستأجرواثمالبحر.عمق

ثم،تناريفجزيرةفيكروزسانتاميناءإلىماكسويلوصلأكتوبر31ويوم

فجالسهبعدمافيأحدهمإليهوانضم"منسي"،فندقفيوحيذاالعشاءطعامتناول

.قصيرةلفترة

روبرتأيامآخرلغزمنجزءآمحادثتهماوموضوعالرجلهذاهويةتزالولا

البحر.إلىبالعودةأوامرهوأعطىيختهإلىماكسويلعادبقليلذلكوبعد.ماكسويل

فيوسارتالجزربينجيزليق"."الليديأبحرتالتاليةساعةوثلاثيقالستوخلال

رتانأبلغقدماكسويلوكان.اليابسةعنبعيدةظلتأنهاعلى،مختلفةسرعات

لاإنهمالطاقمأفرادويقولبعد.مافيسيئجهأينيدرسيزاللاأنهاليخت

قبل.منالترذدهذامثلأظهرماكسويلأنيذكرون

أيج"".بيزنسمجلةنشرت،"ماكسويلروبرتفتلولمازا"كيفعنوانتحت

زورقفيعبراقاتلينأنفيهزعمت،عالميا"صحاقيا"سبقاأسمتهماالبريطانية

ولدى".جيزلين"الليدييتعقبكانبمحزكيعمليختمنالليلخلالمطاطي

عليهفتغلبااليختمتنمنالخلفيالجزءعلىماكسويلوجدااليختإلىصعودهما

1)..يغته4لتامواهبتتاعةط!سوبلاغتيال354
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ماكسويلرقبةفيهواءفقاعةالقاتلينأحد"حقنثم،الاستغاثةمنيتمكنأنقبل

.".ماكسويلماتقليلةلحظاتوبعد،الوداجيالوريدعبر

يختهما.إلىالقاتلانوعادالسفينةعلىمنألقيتالجثةأنإلىالمجلةوخلصت

غرزأثرلاختفاءكافيوقتوهو،ساعةعثرةستمرورقبلماكسويلعلىيعثرولم

للجلد!السمكوالتهامالماءفيللانغماسنتيجةالحقنة

ماكسويلمعالموسادمتاعبكانت،نوفمبر5-4ليلخلالأنهوالمؤكد

الشرطةأجرتهاالديالتحقيقاتتتمكنولم.الباردةالأدرياتيكيأمواجفيتشريح

الأسئلة:جميععنالإجابةمنالإسبانالأطباءأيديعلىالجثةوتمثريح

بينمامتيقظينالطاقمأفرادمنفرذاعشراثنىأصلمناثنانإلايبقلملماذا

الحراسة؟نوبةفيأفرادخمسةيشتركأنالعادةجرت

حدثماذا؟الساعاتتلكخلالبالفاكسالرسائلمنعدذاماكسويلأرسللمن

ليسماكسويلأنإلىتوصئلواحتىالوقتذلككلالطاقمأفراداستفرقلماذاللئسخ؟

اليخت؟متنعلى

؟أخرىدقيقةسبعينبذلكالمعنيةالجهاتإخطارفيتأخرواولماذا

ذلك.كلعنشافيةإجاباتتتوافرلماليوموحتى

والأنسجةالأعفاءبإرسالفأمروا،الجثةبتشريحإسبانأطباءثلاثةكفف

قبلتدخلتماكسويلعائلةلكن.الفحوصمنلمزيدلإخضاعهامدريدإلىالحيوية

حيثإسرائيلإلىجؤاوشحنهاالجثةبتحنيطتعليماتهاأعطتوذلكيتمأن

ذلك.علىالإسبانيةالسلطاتتعترضلمعادتهاغيروعلى.تدفن

ومو،القدسفيالزيتونجبلعندماكسويلجنازةأقيمت1991نوفمبر01وفي

مظاهركلالجنازةعلىأسبغتوقد.الإجلالمنبهالةإسرائيلتحيطهمدفن

وقادةالحكومةزعماءفحضرها،الرسميةالمناسباتبهاتتصفالتيالفخامة

الاستخباراتأجهزةرؤساءمنستةعنيقللاماالحضوربينوكان.المعارضة

001)يغتههتامواءبتثاعةما!سوللاعتيال
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فييقولوهوشاميرالوزراءرئيسإلىأصغواوقد،والسابقينالحاليينالإسرائيلية

(.اليومبهالبوحيمكنمماأكثرلإسرائيل)ماكسويل(فعل"لقد:تأبينه

رومانيةقئةمعاللونأسودوقميصئا6سودابذلةيرتديرجلالحضوربينكان

أقدامخمسةعلىيزيدلافطوله،شبحيو!ثكلهلبنانيأصلمنإنه.الرقبةعند

إنهعاديا.قشايكنلمابراهيمالأبلكنرطل.مئةعلىكثيزايزيدلاووزنه

االفاتيكانفيالدولةسكرتاريةفيموظف

لروبرتالأرضيبالعبورالاحتفاءلمجردالجنازةالحذرحضورهيكنولم

الفاتيكانبينآنذاكالسريةالعلاقاتتطؤرمبلغإلىللإشارةبل،ماكسويل

وإسرائيل.

لاأن،عاميتمانيرالسابقالموسادرئيسقولمحةيؤكدرائغادليلاذلككان

!!..الاستخباراتحقلفيللتعاونحدود
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ير

بولا!يهـألاالكال!أكتيال

!إثلللل.برهفي

ا!طاعل!محهـفأفأ.مظلر!5هـثنايمحال!

اللليانيل،قةالفهتط!ل9علىمافةنا،!كهـةحلللي!

لطأ.هط5فزءل!اأمند1فينقل!

مال!آجلكونة5بج!اللليلللأاتلياالكلاؤأد5

الللهـانيل..اليا!!"تبا،طلط005ا!ال؟تنطدلم

..ثلطليره؟ههتدبحت!العال!تقم!ت!5
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البيتعتبةعق

وتفاخزاتباهياالموساد)1(أعلنتهابولجيرالدالكنديالعالماغتيالروايةتفاصيل

إسرائيل.عنصدرلماخلافاأخرىمصادرعنتجيءولمبعملياتها.

الإسرائيلية:الروايةتقول

الاغتيالععلياتللإسرائيليينيسوغ،(بالعين)العيقالتوراتيللمبدأوفقا

رفضعلىإصرارهلعجرد،ماشخمناتقتلأحياناكانتالموسادلكن.الانتقاميه

العدوخدمةفيالمواهبهذهتعمللاولكي.إسرائيلمطامحخدمةفيمهاراتهوضع

رحمة.بلاالرجليصفونكانوا

البالستياتفيالعالمخبراءوأعظمكندياعالقابول()جيرالدالدكتوركان

فكان.خبرتهلشراءتسعىوهيمزةمنأكثربالفشلإسرائيلمنيتوقد.المدفعية

اليهودية.للدولةكرههيظهرمرةكلبول

علىقادر،عملاقمدفعلصنعحسينصدامعلىخدماتهبولعرض،وكبديل

كاإسرائيل.تصيبالعراقمنوبيولوجيةوكيماويةنوويةرؤوستاتحملقذائفإطلاق

وهي،قدقا487يبلغالعملاقالمدفعماسورةطولكانتعاقا.صدامالفكرةوأعجبت

عامأواخرفي.العراقإلىالبريطانيةالشركاتتقدمهاالفولاذمنطتا32منمصنوعة

علىمدفعيةرمايةمدىمنالنارفأطلق،المدفعمناؤلينموذجاختبارجرى9891

بتكلفةالمدافعهذهمنثلاثةيبذيأنحسينصداموطلب.العراقشمالفيالموصل

أمريكي.دولارمليونمقابلكمستمثارثابتةوظيفةبولوأعطىدولار.مليون02

"بابل".:رمزياسمالمشروععلىوأطلق

ترجمة،وارتزاقوأكاذيباغتيالاتالموساد.انحطا!:كتابفيتوماسجوردونالإيرلنديالححفينقلها()1

.0002عامبيروتفيبيساندارعنمعتوقمحمد

935))..بروكسلفىبولجيرالدالعالراكتيال
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فيسي(مسجلةآر..)أس"كوربوريشنريسرتشى"سبايمىبولشركةكانت

مشترواتترسلالشركةكانتبروكسلومن.الأسلحةلتصميمكشركةبروكسل

لتزويدها،بريطانيةشركةعشرونومنها،الأوروبيةالمصتعةالشركاتإلىمفصلة

العاليةالتقنيةذاتبالمدخلات

علىبروكسلفيبلجيكياستخباراتضابطحصل5991فبراير17وفي

لمشروعالاستراتيجيةالأهدافبوضوحتظهرالديالوثائقمنونسخسريةرسومات

قلبوكان.المدىمتوشطةبالستيةصواريخيطلقعملاقمدفعإنتاجوهي"بابل"،

الرؤوستمنح"سكود"طرازمنصواريخثمانيةمنرزمةالسلاحفيالإطلاقنظام

فيأوربيةمدنعدةوكذلكإسرائيلتصبحوبذلكميل.0015إلىيصلمدىالحربية

إصابةعلىقادرعملاقمدفعإنتاجبإمكانيعتقدبولوكان.الصاروخإطلاقمدى

وبدقة.بغدادمنلندن

شامير.إسحقالوزراءبرئيسعاجلألقاءللعوسادالعامالمديرأدمونيناحومطلب

منالأخيرةالأسابيعخلالبقوةالبريطانيينحاربسابقاإرهابيازعيقاشاميركان

الزعماءمنالنوعهذامثلتشجعالموسادوكانت.فلسطينفيالانتدابعمر

لاعندماعربىقطرأىفىفاعلةقوةأيةتدميرتافاتأييذايؤيدونالذينالسياسيين

ذلك.منبذهناكيكون

لتزويدهامصرفييععلونالألمانالصواريخعلماءكانعندماالستينياتخلال

استعانتسيناء،صحراءعبرإسرائيلضربعلىقادرةطويلمدىذاتبأسلحة

حكمخلالاختصاصهكان.الاغتياللعملياتالتحضيرفيشاميربخبرةالموساد

قدشامير.كانالبريطانيينالجنودعلىللقضاءالسبلإيجادالبريطانيالانتداب

بعضأصبحوقد،الألمانالعلماءلقتلالممريةالإرهابيةمنظمتهمنعناصرأرسل

الموساد.فيالاغتياللوحدةالمؤسسيقالأعضاءبعدمافيالسفاحينهؤلاء

قامقدالجهازكانطويلأ.وقتاالموسادفيبوللملفشاميراستيعابيستغرقلم

الثانيةسنفيوهوالفيزياءفيالدكتوراهدرجةنالمنذبولسيرةفتابع،بدقةبعمله

)001بر،كسلفىبولجيرالدالعالراغتيال563
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للحكومةالتابعةوالأسلحةالأبحاثتطويرمؤسسةأنيعملبعدها،والعمثرين

للبيروقراطيين.الأبديعدائهبذورزرعالذيالأمر،برؤسائهاصطدموهناك.الكندية

السخريةببعضالملفأسماهماوأمبح،الخامةالاستمثاريةشركتهأنشأبعدها

للإيجار"."بندقية

عيار"هويتزر"مدفعصممعندما7691عامصلاحكمخترعشهرتهتكزت

كانوقتهاميلأ.وعثرينخمسةمسافةعلىأهدافايصيبأنيستطيع،مم45

سبعةإلىيملمدىذا)الناتواالأطلسيحلفقواتتملكهالذيالمماثلالسلاح

الدولففنعت،الحكوميةبالسيالاتاصطدمأنيلبثلمبولولكنفقط.ميلأعشر

اللوبيمجموعاتنفوذب!ببالجديدالمدفعشراءمن)الناتعحلففيالأعضاء

إلىالمدفعبيعإلىبولواضطر.الأوروبيينالسلاحمنتجيكبارلمصلحةالعاملةالقوية

إفريقيا.جنوب

تطويرعلىهناكالمثعدبالتحريرجيثىياعدحيثالصينإلىبولانتقلبعدها

مداهابتطويلالصينلدىالديورم""سيلكصواريخفقوى،الصاروخيةقدراته

هذهمنكمياتبيعإلىالحينعمدتبعدها.المتفجراتمنحمولتهاوزيادة

ضدالطويلةحربهاأثناءالصواريخهذهبغداداستخدمتوقد.العراقإلىالصواريخ

شطلقأنهامنالموسادقلقلإثارةتكفيمنماتهامنبكمياتاحتفظتلكنها،إيران

إسرائيل.علىلاحقا

أولىنموذجاختبارجرىفقد،بنجاحيتقذم"بابل"مشروعكانالأثناء،هذهفي

نأالعراقفيكمخبرينإسرائيلجئدتهمالعراقيللنظاممعارضونوأفادتطوزا.أكثر

مارس02يومظهروبعد.وبيولوجيةكيماويةأسلحةلحملتعذالمواريخرؤوس

مكتبه،فيشاميرإسحقالوزراءرئيسمعأدمونيناحومعقدهاجتماعأثناء0991

بول.اغتيالعلىهذاوافق

0011361برودلفىجمدالدب!لسالصاغتمال
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كانحيث،بروكسلإلىشخصينمنالؤلفالاغتيالفريقوصليومينوبعد

.قربعنبولنمثاطاتيرصدكانمقيمإسرائيلياستخباراتضابطبانتظارهما

سيارةفيالثلاثةالرجالوصل0991)1(مارس22مساء45.6الساعةوعند

الاغتيالفريقعضويمنكلوكان،فيهبولشقةتقعالذيالمبذيإلىمستأجرة

سترته.تحتخبأهجلديجرابفيمسدستايحمل

لقارعيه.الفاخرةشقتهيفتحعاقا61العمرمنالبالغبولكاندقيقةعشرينبعد

.البابعتبةعندقتيلأوتركوهورقبتهرأسهفيأصابتهطلقاتخمسعليهفأطلقوا

يقللملكنه،ستقتلهالموسادبأنتحذيزاتلقىوالدهأنبعدمافيمايكلابنهوأكد

.والدهتجاهلهولماذاالتحذيرتلقىممن

الموسادفيالسيكولوجيةالحربقسمبدأمهمتهمنالاغتيالفريقعادحالما

التراجعيعتزمكانلأنهفتلجيرالدأنتذعيملفقةبرواياتالإعلامولائليغذي

!!.العراقمععقدةاتفاقعن

الأصلإيرانيوهوبغداد-في84ء!م!هءحهبازوفتفرزادالموصادجاسوسأعدمأيفا،0991مارسفي)1(

7ه+أ2ميرورمؤسةفي?+!اعملمحركمحفيعملحيثلندنإلىطهرانوكادرالخميؤينظامعارض

صاكمويل.روبرتالمولادعميليملكهاالتيالعملاقةالححفية

ذاتمنهطلبلكنالعراقإلىصحفيةسهامفيوأرسلالموطد،لحالحبازوفتخئدالالإلىحاجتهب!بب

الملطاتأنإلا.بولجيرالدالكنديالعالمابتكرهالذي(العملاق)المدفعبناءعمليةتطورمدىمنالكثفمرة

)المدفع(،تجربةبهاتجريع!كريةمنطقةحوليحومكانعندما،8891أبريلفيبازوفتاعتقلتالعراقية

وكالاتمكاتبعلىالعراقيةالسلطاتوزعت8891صايووفي.المنطقةفيتواجدهببتبريرفيالعميلوفثل

كاولفحل)هناكالموساد.خدمةفيجاصوسبأنهبازوفتفيهيعترففيديوثريط،العالميةوالمحفالأنباء

!!ا)ميكل.(.حراسمنالثالثبالجزءبازوفتعن

0011بروكصلفىبولىجيرالدسالصاغتيال362
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كهص

كال!بطرللدأكتيالالةمطه

..إ!القا!رةفي

أحابرملأبيتأفيهطبوللئاظلالأ!الللللى!للليط5

ابيلللهثايرهـ؟لا!الة5،انلللناهاهـكملل!محلع

للثاللألأ.!ا)ةإيا

الللليالللة..إيتابة..الللليالللةيتنفللل!بيتافيلا5

للطا)!ية،ؤي!ا5جاههـلابىإ)الللليالللة.؟إلايللكل5!

هـلابىمحنامالللأل!همحناها05أيفاأيرا5محمههـلابى5

!إ.للليالللر(أطلة)نفلللح:أحابىأطمهمح!طفلأ
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المقوحالقلبعميل

.للاغتيالمطلوئاكانغاليبطرصد.

الأمينلمنصبترثديحهأثناءغاليبطرسلاغتيالمبدئيةخطةالموسادأعدت

المخابراتفيوضعهاتم..لخطة!!بالجيزةمنزلةفيوذلك،المتحدةللأممالعام

مقابلالعمليةلتنفيذمصراتيفارسالجاسوسضباطهاأحدوكلفالإسرائيلية

دولار..ألفعشرين

ممر..فيالإسلاميينالمتطرفينبواسطةسيتمالموصادتعليماتحسبالتنفيذ

بالقتل.وتكليفهممالياودعمهماختراقهموالمطلوب

الموسادجاسوسمعالنيابةتحقيقملفاتعنهاكمثفتالمذهلةالمفاجآتهذه

ممراتي)1(.صبحيفارس

سنوات9علىتربوالقاهرةفيمصراتيآلقمةعمرأنالكثيرونيمدقلاقد

فيالغربوطرابلسوالقدسالقاهرةبينالأربعةوأولادهوزوجتهالأبمصراتيقضاها

الممراتيالبيجوإبراهيمالقهعبدشاكرالمدعومصراتيفارسجدعنالبحثفيليبيا

نأمنذكاملةسنواتتم!عجدهعنيبحثظلالمعذبفالأب..الغربيةالصحرا،في

3702514رقمسفروبجوار8491أبريل26فيالبريرفح4مينامنالقاهرةدخل

منوخروجدخولتأشيراتعدةوبينهما991أكتوبرا3فيالأخيرالدخولوحتى

إيطاليا.إلىوإحداهاالقاهرةوإلى

:فيقولرزق)2(حمديلنايمفه

الرأسأصلع،المصريينيمثبهاللونأسمرالعمر،منالخاسالعقدفيرجل

منوحذاء،كمونيوبنطلونالبنيالقطنمنفانلةأسفلهاللونبنيجاكتيرتدي

وتقعالثرقي.إلىكهلومتر002طرابلسعنتبعدالتي،لابهافيالماحليةمصراتةمدكةمناصهجاه)1(

ليبيا.فيمامةعناعمةمنطقةالآنوميتاورجا()سبخةفوقالمدينة

.3991!ونيو11بتاركخالموسفروزفيالتقريرنثر)2(

عمرو/الأضاذالقدكرالححفىأجراه،كالىبطرصالدكتورمععحفىحوارمنأخذتالمقدمةكلمة)5(

.3002كاير21فى)89(العدد،الإماراتيةالموم()المرأةبمبلةنثر،عبدالحميد

563))..طتص-فىغ!بطرساغتيالصدللأ
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القبضوقتا!هروبمحاولاقفزأنبعدكسرتالدياليسرىقدمهيلفالقماش

ملاحقاتمنوا)هروبالحواريجيد،ليبيأصلمنيهوديإنهالنزهةفيعليه

الذيالمشددالحصارومع،أسبوعينمدارعلىالنيابةبهاأمطرتهالديالأسئلة

الإسرائيليالألومنيومتاجرانهارالدولةأمننيابةوكيلالرفاعيياسرمارسه

بطرسالدكتوراغتيالمحاولةتفاصيليرويبدأالإسرائيليالقنصلوأمامال!ثهير،

:القاهرةفيغالي

ألومنيوموتاجرحداذاوأعملسنة41ولذي،مصراتيص!بحيفارس)اسمي

..أبيبتلفيالرملةبحي)5(رقم،يوسففيسليمانشارلحفيومقيموخردة

من:كلخرجومنه((الجواسيصحي))إسرائيلفييعتبرهالذيالحيوهو

وابراهيم،موسىأبووأحمد،عيسىالفتاحعبدوعلى،فريحةأبومحمد

وأخوه،ميلادوتوفيق،رزقأبوعادلوأبو،الدنفوحمودة،الموراني

يقول)كماوكلهم؟وأحمد،عدنانوولده،سالمأبووخليل،عبدالسلام

بانتظاممصرويزورونالقاهرةفيالمولادلحسابيعملون(اعترافاتهفيمصراتي

.(إسرائيلإلىطازجةبهاوالعودةالمعلوماتلجمع

فهو.غاليالدكتوراغتيالبمهمةبالاضطلاعأجدرهمفكانمصراتيفارسأما

والإنجليزية،الإيطاليةجانبإلىالقاهرةحواريبلهجةوالمصريةالعربيةيجيد

يميلمسلمأنهيراهمنكلتوهمجبهتهفيواضحةالصلاةوعلامةمسلمأنهويدعي

.الدءوبالجادوالعملالصمتإلى

لحسابالقاهرةفيللعملمصراتيرشحتالديهيالمواصفاتهذهكانتربما

الكبيرالموسادضابطأنظارإليهجذبالذيهوللمالالشديدحبهولكنالموساد..

بمستعمرةكيبوتزفيمحراتيعلىتعرفالذيمائيرلليفيالمدنيالاسمليفيرافي

المفرقعاتفيوخبيراضابطامائيررافيكاناللد.مدينةمنبالقرببمرام.ياد.

الصحيةحالتهفأهلته"المفتوحالقلب"عمليةلهأجريتجراحيةعمليةوعقب

طويل،أبيضالموساد..معللعملالعرباليهودمنيصلحمنواصطيادللتقاعد

.عمرهمنوالثلاثينالخامسةحواليفيمغربيةأصولمنأسودولثعرهوسمين

))..التاهرفىغا!بطرساغتيالمعاوت663
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الجدودأطلالعقالبعث

مصرإلىالأولىمصراتيزيارةوقبل8491عامفيبمائيرمصراتيعلاقةبدأت

مزاداتعلىيحصلرافيعمل..علاقةبأنهامصراتيويصفها،قليلةبشهور

"تلشركةخلالمنالأعمالينفذ"مصراتي".والمقاولالإسرائيليالجيشمستعمرات

رافي.يملكهاالديراض?

مصراتييفاجألملذا.الاثنينبينالمشتركالجذبعاملكاناوالأعمالالمال

،8891عامبدايةفييزورهاأنيوشكالديمصرفيالأحوالحول"رافي".بأسئلة

عنسألذيكثيزا..يدفعونيقولكعاوهؤلاءالموسادمنأنهمبكزاتكهنفمصراتي

الرئيسشعبيةوعنإسرائيلفيالحياةوبينبينهماوالاختلافمصر،في(لأحوال

مصرفيمولودةزوجتهلأنالمعلوماتهذهعارفأنهعليئرد..أجبتهوعندمامبارك

المقاولاتمجالفيمعهبالعملووعدنييختبرنيأنأرادفقط..القاهرةفيومتعلمة

فرصة.أقربفيوالمزادات

تقريزايكتبأنمنهفطلبمصرإلىمسافربأنهلرافيممراتيصرحبشهوربعدها

الجيش،فيوالشباب،إيهعاملبارليفوخطسيناء،فيالمصريالجيشىحالةعن

ليه؟!ديالمعلوماتعاوزأنت:سألتهوعندمالا..أمالتجنيديحبونهل

منسيكونكبيرمقاولاتشغلعنديوأنا،بارليفخطعلىأطمئنأن:مجردقال

بالضبط.منكالمطلوبنفذتولونصيبك

بل،والمنازلالمقاهيفيجلسات،الفعليالععلبدأتالقاهرةإلىوصلتوعندما

عودتيوبمجرد..الملتحونهؤلاءيدبرماذالأعرفالمسجدفيأصليأنزلوكنت

وكان..المهمةهذهنظيردولارألفيأعطانيالذيمائيرلرافيالمعلوماتهذهنقلت

الموساد.منمبلغوأولتقريرأول

مسافرأنيرافيأخبرت.المصريةالأراضيفيالثانيةالمهمةكانتبعامينبعدها

فيرافيفيلامنالثانيالطابقوفيشاي.ن!ثربالبيتتعال:ليفقالمصر.إلى

367)001التاهرلاغا!بطرساغتيالمعاودة
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الإسكندريةإلىالسفرمذيوطلبدولارآلافستةأعطاني،بم.رامباد.مستعمرة

الإسكندريةميناءإلىأذهبوأن،العسكريةوالمناطقالمطاراتعنتقريروكتابة

الميناء..فيتفريغهايتمذخيرةأوعسكريةإمداداتأيةوجودمنوأتأكدوأراقبه

إحكتعودوعندماثيء،كلمخكفيسجل،ممنوعة."الكتابة:تحذيرهعليئوكرر

لي.ء!

الديالمعلوماتعلىلهوحكيتالفيلافيلرافيذهبتإسرائيلإلىعدتوعندما

التأكيدعلىمصزاوكانسري..كاشتفيكلمةكليسجلوكانعليهاحصلت

كانأنهذلكبعدوعرفت،المسجلةالجلسةنفسفيمنهأموالعلىحصلتأنذي

..بدقةالتسجيل!ثريطلتحليلللمولاديذهب

.المعلوماتجععأوللاتصالأجهزةأيةعلىمصراتييدربلم."رافي"أنالغريب

ولاصغيرةيتركلاوالذي،للمالالثرهالبدوياليهوديذاكرةعلىيعتمدوكان

معلوماتمنمصراتيمنرافييحتاجهكانماوكلأحصاها،إلاالقاهرةفيكبيرة

،الكاميراتواستعمالالتصويرلفنإجادتهمدىعنسألهعندماحتى.يجدهكان

المفتوحةالأماكنفيالتصويرمنيخافكانوإنفنانمصورأنهمصراتيلهأكد

معلوماتبنقل،المالمنالمزيدعلىللحصولتطوعإنهبلفي".يث!كحد"أحسن

الأمر،العامريةغربوالدباباتوالمدفعبالذخيرةمحملاكانحربيقطارعنإفافية

.أخرىلمهمةيعدهوبدأرافياستحساننالالذي

عاموبعد،رمضانمنالعاثربمدينةالمناعيةالمنطقةفيكانتالمرةهذهالمهمة

فيالمقيمالعجوزالجدعن)البحث:الغطاءنفسوتحتالإسكندريةمهمةمنكاول

ليبيا(.تجاهالغربيةالصحراء

وجودمنللتأكدرمضانمنالعاثرمدينةإلى)الذهاب0.خطيزاكانالتكليف

وتتقصىفؤادبورإلىالقناةوتعبرسعيدبورإلىتذهببعدها،للذخيرةمصانع

.(.هناك،المصريالجيثىأحوال

)ا.ش!مزةفىله!بدسلفتطلىساوللأ368
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فضفافميةعملية

واحدامصانعهاودرسقدميهعلىولفهارمضانمنالعاثرإلىمصراتيانطلق

ومنطقةسعيدبورميناءعلىملاحظاتهوسجلالقناةإلىذهببعدهاالآخر،بعد

وشهادةأمريكيدولارآلاف5ثمنهاعلىليحصلإصرائيلإلىبهاليعود،بورفؤاد

الكبير.الموسادضابطمنشفهيةتقدير

دونمراتعشرمنلأكثرمصرمنوالخروجالدخولفيوأولادهمصراتينجاح

بليبياطرابلسإلىفائقةوابنتهالأبمحراتيووصولبلالحدور،علىمشاكلأية

على".رافي"شجعمطروحفيمزروةشخصيةوببطاقات.المزعومالجدعلىوعثورهما

الدكتورباغتيالوالخاصة،القاهرةقلبفيالمقبلةالموسادلعمليةمصراتييرلثحأن

الساحةعلىاسمهفرضالذي،آنذاكالخارجيةللشئونالدولةوزيرغاليبطرس

خلاقدكانالذي،المتحدةللأممالعامالأمينلمنصبوقويعربيكمرثحالعالمية

كويار.ديبيريزمدةبانتهاء

بهمسجل3702514ورقمةبمصراتيالخاصالجوازأمن()241صفحةفي

فيوثابت،1991أكتوبر3فيالبريطابامنفذعبرالقاهرةإلىمصراتيدخولتاريخ

السفروثائقمصلحةمن1991ديسمبر14حتىإقامةمهلةمنحالمفحةنفس

لاغتياللممراتيرافيحددهاالتيالمهلةوهي1991..ديسمبر27حتىومجدرة

)1(.العامالأمينلمنصبرسميةترشيحاتأيةإجراءقبلغاليبطرسالدكتور

مصراتي:يقول

أكلفكسوفرافيليقالعلي..تقبضواأنقبلليتكليفآخرهذاكان-

بمهمتين:

أفوزأنقبلعبدالحممد:عمرومعهأجراهالذىالإماراتيةاليو!المرأةلمجلةحدكهفيكاليبطرصد.يقول)1(

اصتنعتوكذلك،المنحبلهذالترثحيأمرسكيةمعارفةهناككانت،المتحدة3للأالعامالأمينبمنمب

للإدارةمدمةانتغابيوكان.والمينوروصيافرنحاالمنمبلهذاالوصولفيولاعدتناالتصو!تعنإنجلترا

الغليج.حربفيدورماعنلممركمكافأة2991كاكرفيالمنحبعلىحملتأننيأشعكماولصالأمريكية

11936"ولمرةفىنح!ىبطرسلالهت!!طولة
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نأوأريدك،ديسمبرشهرفيالإسكندريةينزلسوفسلاحهناك:الأولى

يهودية"بنت"لكنرسلسوفقالالتصوير..علىاعترضتوعندما..تصووه

طاقيةملابسها..منوستعرفها،الرملمحطةأمامكافيترياعلىتنتظركسوف

المواععفاتهذهترىوعندماحمراء..وملابسهابيضاءونظاوةسوداء،وشنطة

بالتصوير.هيستقومبعدهاسفرهاجوازمنوتتأكدبالعبريمعهاتكلم

!!كاليبطرسالدكتوراكتيالفستكونالثانيةالمهمةأما

!.؟.لماذا:لألتهوعندما

وعلىعليناوخطرمصريوده،المتحدةللأمممرشحهو)علشان:ليقال

.(إسرائيل

!!النار(ضربأعرفلاوأنا،ديؤيحاجةأعملأخاف)أنا؟لهقلت

علىوتنزلكثيرةفلوسأديكهاأنانار،تضربهامشىأنتليقال)رافي

وأنت،بطريقتك!همتوصل..الساداتقتلوااللي"السنييق"الناسوهناكمصر

ومافلوسعليهموأصرففيهابيملواالليالمساجدفي)همتذهبفلوص..معاك

ألفع!ث!رينوأعطانيوافقت.معاهمحالكحتمشيوبالفلوس..الفلوسيهمك!ثى

!!(تانيأديلكحليوقاد،دولار

كونهامنوأهمواضحةمنأكثرالإسرائيليةبالمخابراتالقويةمصراتيعلاقة

للإفراج،ذلكبعدالممريةالحكومةمعجرتالديالتبادلعمليةمعخصوصتاقوية

والمحاكمة.السجنقبضةمنبهوالنجاةمصراتيعن

علىالاهتماممنواسغاحيزاغاليبطرسقتلبفكرةالاعترافهذايأخذثمومن

.الشديدةوعموميتهغموضهمنالرغم

عمليةتقيمأنتستطيعولا!!لمصراتيفقطعمولةتكفيلادولارألففعثرون

فبينمامحدذا،يكنلمالعمليةتوقيتأنعنفضلآ)..(وناجحةمحكمةاغتيال

تخترقأنأرادتإذاالموسادأننفهمهفالذيوضبابيا.فضفاضتاكانتنفيذها

))..التامرلىعاليبطر!ىاغتيالىمعاودة037
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عبرأبذايتملافهذا،بارزةشخصياتاغتيالفيلاستخدامهاالمتطرفةالجماعات

التخطيطوأساليبتقنياتعنش!تايعرفولا،مدربغيرصغيرجاسوسمجرد

المطلوبالشخصهذاكانإذاولاسيما،أجنبيةأرضعلىأشخاصاغتياللعمليات

!!..غاليبطرسالدكتوربثقلاغتياله

..المتطرفيناختراقفيفعلأنجحقدالمولمادأنفيكثيزايشكلاالبعضأنكما

صفقةعلىللحصولالمظلمالمتطرفيننفقفيمصراتيقطةلإطلاقمجالفلاثمومن

.الاغتيال

صلاتهحولغاليبطرسد.تطاردالديوالمخفيةالمعلنةالاتهاماتسياقفيثم

بإسرائيلعلاقتهتراثأو،يهوديةأصولمنبالزواجالعائليارتباطهأو،باليهود

العلاقاتفيغاليبطرساحتلهاالديا!هامةوالمكانة،7791فيالساداتصلحمنذ

وأالمنطقيمنهلكلههذاسياقفي.السنواتهذهطيلةالإسرائيليةالمصرية

للأممالعامالأمينلمنصبترشيحهفيرغبتهارسميامصرتعلنأنقبل،المعقول

؟!غاليبطرسقتلسبيلفيالموسادتدفعأن،المتحدة

مأ؟!غاليلبطرستبرئةوثيقةالاعترافاتهذههل،الأخرىالناحيةمنالسؤال

مكانةإلىتصعدعربيةأوممريةقدرةلأيللتصديجديدةإسرائيليةمحاولةأنها

!!لإسرائيلالأقلعلىمنحازغيربدورللقيامتؤهلهادولية

مصراتي:يقولحيثللاعترافاتنعود..العمومعلى

فلوساحتجتواذا.هناكمنخالصبيتتصلشىمامصرفيوأنتوافيلي)قال

.الشيراتونفيأوفتيس.""بديفيدتتصلتبقىواتزنقتأخرلىحاجةأيةأو

بصلاتهمعروفسنة()33،إسرائيليمخابراتضابطهوأوفتيمى)1(وديفيد

عتايمجيففيوسكنه"يافا."فيموبيلياتمحلله،العرببالإسرائيلييقالقوية

وكنت،تجاري)مخه:مصراتيعنهيقول"بدودو"..هناكوينادونهأبيبتلفي

عمللأنهالبلادمنوطرد،محراتيفارسمعممرعلىالتجسفيالضالعينأحدكان:أوفتيمىديفيد)1(

.201(صهلاليوت.المخابراتولعبةالجاصومية)أصرارأوروبا.فيالمحريالأثاثوصعة31ضربعلى

173)ا"القاهرةفىظلىبطرسامحتيالمعاولة
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لي:قالالقاهرةإلىألافرسوفأنيعرفولماللعربوأبيعالبضائعمعهأتبادل

أكتوبرفيالأمريكيةالسفارةتقيمهالذيالمزادوعلى..الأنتيكاتعنلي)اسأل

الإسكندريةوزارالقاهرةإلىفجاءإليهأرسلتالمزادمنتأكدتوعندما(.1991

أبيبتلإلىومنهاالعريمثىإلىشحنهاكثيرةحاجاتمنهواثترلىالمزادوحغر

دولاو..ألف11بحوالي

إلىالتالوراتوابلاغبعيدصنالعمليةمراقبةرافيليقالكما"دودو"دوروكان

منه(.مباشرتدخلدونأبيبتل

قشطة؟سيلىمقيتروج

:التحقيقاتفيمصراتييقول

أنتموقال،بالتصويرستقومالتياليهوديةالفتاةالم"رافي"لييذكرالم

يعطنيولم،بعضمنوتتأكدوابعضجواؤاتوهاتشوفوا،بعغىعلىشتعرفوا

ملابسها.أوصافوأعطانيعبريوتتكلميهوديةأنهابالقولواكتفىلهاصورة

راقبها:ليقالفقط،الإسكندريةإدالخربيةالمعداتوصوليولميحددولم

شيء(.بكلستقوماليهوديةوالفتاةدي!مبرشهرخلال

باغتيالبالقيامالصريحالأمرعنالتحقيقاتفيأيفئاممراتيقالهماالغريب

:المصريالوزير

لي:قالفقط،غاليبطرسالدكتوراكتيالعمليةتنفيذوقترافييحددالم

وقبلالمتحدةللأممسكرتيزامرشحلأنه(!)!وقتأسر3فيالعمليةتنفيذحاول

(.يفوتماالوقت

؟!الاغتيالمكانلكحددوهل

الساداتقتلواالليالسنيينبالناستعرففقط،تقتللنأنتليقالالا..

باييخبرنيولموبص.عليهمفلوستصرفعليكوأنت،حاجةكليعرفواوهم

(.العمليةيخلصواوهمبالسنيةاتصلقالفقط،السلاحعنشيء

)).متاهزةفىف!بطر!حاهتطلص!ولة273
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لسانعلىورودهمنفندهثىوعاميدارجمصريتعبير""السنيةتعبير."بالمناسبة

:قالالأولىللمهمةبالنسبةالتنفيذ،ممراتيوبدأ."جاسوس."

البنتلكنديسمبرشهرفيالركلمحطةفيالتيللكافيتريافعلارحت)أنا

الأملفقدتوعندمامراتثلاثالمكانلنفسالزلارةوكررتتحضر،لماليهودية

ولكنلليبيا.السفرأريدكنتوأناخاصةرافيمعالعملأملبدأتحضورهافي

لازمالسفرقبلليقالمائيررافيأنالئانيةالمهمةتنفيذأحاولجعلذبالذي

لمصرأسافرسوفأنيلهقلتوعندماالموساد..معبت!ثتفلأنكعارفتكون

جهازيعنيالإسرانيليالموسادمعالآنأنتوقالحذرني..هناكوأعيمثى

تتراجعأوترجعتقدرشومادهالجهازفيبتمثتفلصرتوأنت،قويمخابرات

..تاني

نأوشكعلىكان"دودو".أنوخاعة.يقتلونيممكنأنهمشعرتوقتها

يأفيبإسرائيلبهالاتصادأستطيعأننيليأكدجذامتقدقاإرسادجهازيعدني

علىوأهربالفلوسمنوكميةالجهازفيطمعانكنتوأنا،مكانأيومنوقت

ليبيا.

علىنزلت،الجهاؤومعهالقاهرةإلىأوفيمىدلفيديحضرأنوقبلوبالفعل

الجماعةفيهبيصليدهوالمسجد،فرنقدامهبايطومانشا!3فيمسجدإلىقدمي

أراجعوبدأتبالكلاموتأثرتالخطبةسمعتولكن.الجمعةوصليتالسنية

وخلفي،أماميوالموساد،كبيرةوالعمليةصعبهؤلاءفتجنيد،نفسيمعالخطة

أخرلىفلوسمنهواطلبالموفعو3فيوأكلمه".دودو!حضورأنتظرأنفقررت

ليبيا(.إلىللهروببنتيولاليجديدةل!فرجوازاتاستخراجبهاأستطع

العالمالأمينانتخابمعركةكانت2991فبرايرشهرمنالمبكرالتوقيتذلكفي

الدكتوروصولتتمنىالعربيةوالعوامموالقاهرةنيويوركفيأثدهاعلىالمتحدةللأمم

شقةوجودفييشككبلاغأمامهالمصريوالأمن،العالميالمقعدإلىغاليبطرس

النزهة.فيآدابلشبكةتدارمفروثة

373)001اتمرةفىغ!بطرسلىاقيمعدلة
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يهودفالسكان..تتشابكالخيو!بدأتالتحرياتمنومزيدالبلاغوبفحص

مصراتيفائقةأنتؤكدالجيرانوشهاداتوميسورسهلإليهموالدخول،إسرائيليون

3991(ايونيو).الخميسيوموأنهاالبيتخارجمنمتأخرةدوماتعودفارسبنت

:الأبمصراتييقول.القاهرةبأرقامبيضاءملاكيسيارةفيعادت

وكانفائقةتوصيلعلىأمروأنه،حساسةمشوليةفيشخصملك)السيارة

الشقةرقموأخذالتليفوناتأرقام)هاوتركالبلدوسطإلىووصلهامحمدصاحبهمعه

بيطلبأنهفوجئتبعدهاالصباححتىوسهرإليناوجاء،فيهاتسكنالديالمفروشة

وافقذلكومع،مسلمونولكنوعربإسرائيليونإننا:لهفقلت،للزواجفائقةيد

وكانت،الحساسةالثخصيةوهذهأناسهرانينونحنبعدها.منها)1(الزواجعلى

(.البابعلىشديذا"".خبطاسمعت،النومغرفةبداخلفايقة

ثلاثةمنذانتهتإقامتهأنعنبالإبلاغبالقاهرةأصدقائهمنعدذااتهممصراتي

اعترافاتولكن،الآداببلاغصحةمنللتحقيقطريقةفيكانوالأمنشهور،

بلمتطوغاقا!هاأنهوخاصة،عقبعلىرأشاالقضيةقلبت)2(مصراتيصبحي

إسرائيلتمنالمعلوماتلجمعالمصريةالمخابراتءللتعاونكاملأاستعداذاوأبدى

وقد..بمصريينمصراتيمقايضةعلىالإسرائيليللإصرارمباشزايبباهذاكانوربما

تم.

إلىالأقربالإسرائيليالخنزيربأنفسكملترواالمور..ملحقفيممراتيفايقةصورةإلىانظرواعليكمبالنه()1

عقلالح!ت(اكيالح!نملكةوكأنهاممراتيابنةوصففيكثيزابالغالثديدللأصفوإعلامنا..قثطةسد

التافهة.الإشاعاتهذهآخرإلىالممريالثباب

تلتفتولمليبيا.لحمابيعملكانممراتيأنإصانيلزعمت،ممراتيفارسعلىالقبضألقىعندما)2(

بينهاصلاممعاهدةلوجودفيهوضعتالذيالمأزقمنللهروب)مناورة(كانتالتنالإسرائيليةللمزاعمممر

صنقادناالليبيةالمصريةالحدودعبورأئناءعانا(،)17ممراتيفارسابن)ماجد(،اعتقالوبعدممر.وبين

تممىكانتمابأنعائا(17-)فائقةواعترفتالموساد.لحسابوثقيقته،والدهمعيعملبأنهاعترفليبيا،

فيهاالاصتقرارلحينليبياإلىباستمرارالتنقلمنتمكنهاهويةعلىلتحصلممريعريمىاصطيادهوإليه

نهافي.بثكل

(1"التامرةفىلهظبطرساغتيالمعاودة374
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!للليل!ا!!الاكتيالااللللي

!إ.3991ط!

محا!الدايتأهبأحللليلأا!صاانلللطابىبثا

،9الثياهطافظانأكلبفيمحليهالثو)ة19915

لدنهيطيلابه..للل!قراكثياانقلئاأبىالثالمتد8)

!ايا.هلأالطك!أها!مللى5..يالق!ةالثا)ةأللللأط

الصرهـلزلة"لللت!بالاننللثططالىقطللأزهنأ5

31في!فرة!اخلامحتقلثتي،فللثلق5..لاكتياله

إلللرانيلفطامملزأيا!ثةبثلىبثا!ا300305)يلللمبي

!إ..3991مما!ا!!الاكتياللللثتأبأت!ا!ةل51
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الإخفاءطاقيةصنا!

.رموزهوأغلبصدامواختفى3002أبريل9الحزينالأربعاءيومبغدادسقطت

حتىبشراسةيميقاتلصدامأن،عربيانتصارلأيالمتشوقالعربيالجمهورتصور

)حفرةلكن..المعركةميدانفيشهيدآيسقطأوجديد..منالشرعيحكعهيستردد

يبدو،يرتجفمذعوراأغبرأشعث،حسينصدامعلىبداخلهاعثرالدي(العنكبوت

قدرمنوحط3بلددمرالذيالغإيالخنوعالجبانلصدامالحقيقيةالموردأنها

.العرب

الأولىالخليجحربأيامقذفهاالذي،صداممنخوفاتغليأيفتاإسرائيلكانت

الداخل.منهلغاوترتجتتزعزعكانتانفجاركلمعسكود.طرازمنصاروخا3با

61فيإسرائيلأعلنتحتى،3002ديسمبر13فيصداماعتقالنبأأعلنإنوما

الإعلاملوسائلالإسرائيليةالسكريةالرقابةسمحتإذ،تخفيهكانتماديسمبر

عامرابينإسحقحكومةوأقرتهالقيادةوضعتهمخططعنتفاصيلبنشر،العبرية

،)1(تكريت،رأسهمسقطفيحسينصدامالسابقالعراقيالرئيسلاغتيال2991

زميلأطلقه،بصاروخإسرائيليينجنودخمسةمقتلأعقابفيينفذلمالمخططلكن

حادثةوهي،إسرائيلشمالتسئليمموقعفيالعمليةعلىالتدريباتأحدخلال)هم

رئيسواتهم،كبيرةضجةأحدثتلكنهاتفاصيلها،عنرسمياإسرائيلتكتمت

عليهألثرفالذيالتدريبتركبأنه،باراكإيهود،حينهفيالجيشأركان

دقا.ينزفونوجنودهشخصيا

30،02ديمممبر16الثلاثاءيومالعبريةالصحفكبرىنشرتهماعلىوبناء

تعتبرالدي"،الجيشأركانرئاسة"دوريةمنخاصةقواتلإرسالإسرائيلخططت

خلالصداملاغتيالتكريتإلى،تعقيذاالأكثرالععلياتعادةبهاتناطنخبةوحدة

.14876العدر،3002ديسمبر17الأربعاء.اللندنيةالحياة()1

1377)..22991عاحسين2سدالاغتيالالسس
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مرضمنيعانيكانالذي)1(طلفاحاللهخيرلخالهالمنتظرةالجنازةفيمشاركة

سيمثاركصدامأنمفترضةتسريعهافيفكرتبلوفاتهإسرائيلوتوقعتخطيو،

.ورعاهرباهالذيلخالهلحبهنظزاالتشييعمراسمفيبالتأكيد

إسرائيليةعسكريةمروحياتفيالعراقإلىكوماندوزوحدتيإرسالمفروضاوكان

عائلةمقبرةمنكم12بعدعلىتتمركزأنعلى)2(عسكريةجيبسياراتتحعل

"الجنازة".أثناءصدامتحركاتبمتابعةإحداهمافتقومالعوجةفيالعراقيالرئيس

صناعتهتمتصدامباتجاهذكي"."صاروخلتوجيهمنهاالإشارةتنتظرالأخرىفيما

مختلفة.دولإلىلاحقا،منهنماذجوبيعتالعمليةلتنفيذ

فيهافقتلالعمليةلتمثيلآخرتدريبا"النخبة3!"وحدأجرت2991نوفعبو5وفي

يقتلولم"وهمية"بجروحمدامدورمثلالذيالجنديأصيببينماالخمسةالجنود

المخطط.ابتغىكما

الأجهزةمسئوليكبارأوساطفىالرأيفيخلافاتالعبريةالصحفوكشفت

)9791ساجيأوريالعسكريةالاستخباراتشعبةرئيسمعارضةوتحديذا،الأمنية

عنيفةفعلردودمنتحدثهقدوماالعمليةفشلمنمخاوفهخلفيةعلى8391(-

الربي!العالمفي

بتأييد!للسلامنوبلجائزةعلىالحائزرابينإقناعفينجحباراكإيهودلكن

ثمتا".النخبة"وحدةتكبدوقدللغايةمعقدةأنهاالجميعقناعةرغمعلى،العملية

عدم،الاغتيالععليةنجاحعنفضلآ،المخططينبالشغلماأنوأضافتباهظا.

الانتحار.بثمنحتىالعراقيالأسرفيالجنودمنأيوقوع

ظروففيقتلثمللدفاعوزيزاصداماختارهالذياللهصيرعدنانوالفريق،حسينصدامزوجةلاجدةوالد)1(

فيصاعداتمنلهأيداهبمااعترافالبغداد،محافطاخالهعينالملطةفيأقدامهصدامركزبعدما.مريبة

دمثق/-العربيالكتابدارعن،بغدادفيحدثماذا:بكتابناجاءتطلفاحاللهخيرحياة)تفاصيلطفولته

.القامرة(

طريقعنترىياهل.تكريتإلىإسرائيليةعمكريةمروحياتشر!لكيفبالفبطإصرانيلتو!لم)2(

وبيعتالعمليةلتنفيذخميفامنعتالديالشهيرةالإخفاء()طاقيةبواسطةوربماالبلد..؟ثبراطريقأمتركيا

!!..العراقفىالتحالفقواتإلى،لاحقامنها،نماذج

1)299100عارحسذصداكللاغتيالالسس378
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منماتوتدميرالعراقغربلمهاجمةوضعتمأنه."أحرونوت"يديعوتوكتبت

إسرائيل.علىمنها93إطلاقبعدتبقتالزيوالصواريخ،سكودصواريخ

صداملاغتيالالتخطيطخلالمنأيضتا،أرادتإسرائيلأنالصحيفةوأضافت

..ماوهوالحربأثناءبقسوةضربتالديالردعيةقدراتهاهيبةاستعادة،حسين

لمحاولةالمخططينأحديقولماعلىالثأر"عنفتشتإسرائيلأنالواقعفييعذي

.الاغتيال

عسكريينمسؤولينحفيظةحسينصدامعلىالقبضإلقاءبعدالنشروأثار

،"تسيئا"يعالونموشيهالجنرالالجيشىأركانرئيسفاعتبره،كبارإسرائيليين

"فقدانعلىدليلبأنه)1(شافيتشبتايالسابق"الموساد".جهازرئيسووصفه

."التباهيأنمعلقونورأى".الذات..تدميراتجاهفييصبوالفمير."البوصلة

بعدحتىشيء،فيإسرائيلتفيد،لاللنايةسخيفةأموركلها"الجنونيةوالعظامية

السابق.العراقيالرئيسنظامانهيار

مايو!ا..2فىالنانيالجزءاللهبعمدتر

)الفممانح(النالثالجزءيمليه

6991.عامحتىمنمبهفيوطل0991عامللموصادرنيمناشاميرإصقعنه)1(

937)2991001سعاح!كصدا!للاغت!اسس
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إسرائيلأذل،سلامةحسنعليالجسورالفدائي

الجريئة.الفدائيةالعملياتمنكامللعقد

فيورفاقههوبالإعداممائيرجولداعليهحكمت

أنفاسوحبسالموسادرجالفأنهكالأسود(،)أيلول

الكونجمالملكةمنتزوج.ميونيخفيالعال!ا

سلامةاغتيالبعدجورجينا)صورة.رزقجورجينا

(.توفيقوليدالمطربمنوزواجها

383الممورم!عق
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وجرتتونسفيكسكنهاكانالتيوالفيلا،الو!ط)خليلجهادابو

افرغوالقد.وابنتهزوجتهمنمراىعلىاغتيالهاحداثبداخلها

الذيالهلع!قتلونوكأنهم..طلقة06منأكثروتشفياجبتابجسده

.ا!.بهاصابهم

."3"إلىتشيرجهاد(،)امالورسرخليلزوجة

زوجها.بهاغتيلالذيالرصاصمكان

-لىاستشهادكومانهاالتونسيةالصحفقالت

،!امامتبكياو..الموتتخا!لمزوجها

--اليهود..))

384

الورير،خليلالشهيدجنازةفي

والفلسطينيونالسوهـلونالمسئولون

عداما..نعشهخلفسارواوالأصدقاء

..)!عرفات

-

الصورم!عق
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يبم-0،3

صىحيء

ض!جيم-

ناصركمالالشهداء،فردانعمليةضحاياالثلاثةالفلسطينيونالقادة

إليهمالتوصلالسهلمنيكنلمالنجار..يوسفوأبوعدوانوكمال

تفصيليةخرائطرسمواخارجها..أوالتحر!رمنظمةفيعملاءبدون

..اغتيالهمعمليةسهلمما..فيه!قيمونالذيوالبيتوالشارعللحي

عمليةوأخرهاالغاصبالعدوبها!قومالتيهذهالاغتيالعمليات

نالهايمكنلا،الرنتيسىالدكتورثم،ياسيناحمدالشيخاغتيال

بضعمقابل..بامانشيءكليرصدونمحليونء.عملاءبدونتنجح

الأرضداخلوالامتيازاتالأمنبعضفيطمغاربمااو..دولارات

.ا!.المحتلة

مسعو؟إبراهيمالدناويالقادرعبداللهعبدسصر

ميونيخعمليةفينجواالذ!نالثلاثةالفدائيون

385الصورملعق
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ميونيخفيالأوليمبيةبالقريةالإسرائيليةالبعثةمقر

بالرهائنانفجرتالتيالطائرة

سى!!ة386
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قبالهشواطئبهموابحرالقتلةحمل.)جاعاشى(.الإسرائيليالزورق

عمليةلتنفيذالكاوتشوكبلنشاتانطلقوا..الليلوأثناء..بيروت

)فردان(.باسماشتهرتالتي.نعو!ي!.)أفيف

387ملعقسمور
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!حمللمفدائياكان..كنفانيغسانالشهيد

هو!لمهكانفقد..حياتهفيواحدةمرةالبندقية

اكثروتزعجهالعدوتثركتاباتهوكانت..سلاحه

سيارتهبهانفجرتعندما..فدائيينكتيبةمن

.اليسرىساقهعلىبلازوجتهتعثرلم،البيتاسفل

بألمانيا.المعسكراتأحدفيذلكوكان..كنفانيغسانفائزحتضنعرفاتياسر

عصاباتقاتل..الحسينىامينالشيخالقدسىمفتي

بهتلروالتقىبرلينإلىوسافر..فلسطينفياليهود

الأراضيمناليهوداجتثاثعلىبالعملوعدهالذي

جهادهالرجلوواصلوانتحر..هتلرهزم..المقدسة

..سلامةحسنالشيخمع

..المفتيشقيقةابنةمنسلامةحسنعليتزوج

)حسن(.ابنهمنهاوأنجب

الصىم!عق388
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فيللجهاد!ينالروحيالأب..القسامالدينعزالشيخ

..الحقلاسزدادوسيلةخرالقوةبأنأمن..فلسطين

سوىمعها!نفعلاالتيالمسعورةكالكلاباليهودوأن

ضدالمسلحوالعملالتواكلنبذإدودعا..القتل

احمدالشيخالشهيدحمللقد..الصهيونيالعدو

أطلقالذي،الثوريتنطيمهوطبقهامبادئهياسين

.01)وصواردخه..العسكريجناحهعلىالضمتاماسم

مغادرتهلحظةياسينالشيخ

يذكرسيهعلىالمعتقل

تتحركلاجسد..العجلات

ولسان..مؤمنبقلب..أطرافه

حارب..الحقالاينطقلا

..بإرادتهالمغتصبالعدو

()حماسحركةوأسس

الاستشهاديةعملياتهافزلزلت

الاغتيالاتوبرغم..إسرائيل

تزدادلكوادرها..المستمرة

شارونوتصورحغا..وتلاقوة

سيعمالرجلهذاباغتيالأنه

..الكبرىالكارثهلكن..الأمن

أدانتالعالمدولأغلبأن

..)!وانحناء..بألبإسرانيل

938طعقسى
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الشهيد..الشيخكزورانوعرفاتحسينالملك..بعمانالطبيةالحسينمدكنةفي

كرسيهفوقوهوالصهيونيالعدووجبروتصلابةهزمالذيالجهادأسطورة

منانهبدقانق..بالصوا!سخضربهقبيلحتى..له!قولوناولاوركان.االمتحرك

الشهادة!نتطرإنهيم!ولكانلكنه..شارونتهدكداتضدنفسهتامينالواجب

.011الموتكاتولا

السياسيالمكتبرئيس..مشعلخالد

نتانياهوأرسل..عمانقحماسلحركة

واالسامبالغازلاغتيالهكلابه

..بالقتلةامسكسائقهلكن..بالكيماوي

في(،الهيكل)حراسالموسادرجليوبدا

وانفضحت..وا!عالاستسلامغا!ة

الملا.علىالموسادمؤامرات

ملعقالصى093
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الأكالهمياتفي!درسلم..اللهلحزبالعامالأمين..اللهنصرحسن

حتىوطارده..لبنانجنوبفيالاسرانيليالجيشهزملكنه..العسكو!ة

واعزفااحزافاعسكو!اتحيتهعلىإسرانيلقادة..واجرحدودهداخل

.مدربمؤمنشاب0003كتعدىلاالذيجيشهويمهارة..بقوته

193ط!سى
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حسنالأسطوريوالقائدالعربيالبطل

هـسانقالمحروسن،الأسرىكستقبلالهنصر

الثانيةالصورةوقعبيد،الكوممعبدالشيخ

تعانقهالد!رانيدكبمصطفىالشيخ!بدو

متحسزاوثففقد..شاروناما.ابنته

التيالثلاثةالجثثإحدىتابوتاماممذهولأ

00)1(الله)حزبمناسزدها

الصورم!عق293
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الله()حزبمخابراترئيسسيارةتفجير

فعلهافؤاد.شقيقهبهاكانالتيمغنيةعماد

منالجنوبيةالضاحيةفيالحلاقأحمد

من(الله)حزبرجالوتمكن..بروت

منواحدشبربعدعلىوكاناختطافه

زوجتهمعهوخطفوا..الإسرانيليةالحدود

فيمرةلأولبالإعدامعليهوخكم..وطفليه

..)1لبنان

وطنهمنأبعد.الإسلاميةالجهادحركةزعيمالشقاثيفتحيالدكتور

فيبالرصاصاغتيلليبياإلىقصرةرحلةوبعد..دمشقفيفعاشلبنانإلى

خنو!رمائةمنأكثرلمقتلانتقاناباغتيالهالموساداعزفتمالطا.

.011كد!هعلىالمحتلةالأرضداخلصهيوني

393اسىملعق
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القتيلالمصريالعالم

..الجمالاحمدالدكتور

بصحيفةعنهنشرماوبعض

البريطانية.الجارديان

ال!"لأ9لأا!لألالمأ؟ألم

يم!م!9!؟!5394.

!طم!ة811!*لا،!لأ*

32لاهثلا!لالاهمةلم!ه5لأاحا،!

3"ول"،س!ول!؟ه،لأث!ا*لأع5،

م!صال!-.-ةء:

!س!"
ييا!-ح!

صم!!ثهسثا

ي!!!=!

ئخض!اليصط.\!!

ص!!نن!ن!ب..

ءس!بم!،-

*،ث!-،،

!!كل!ل!ي!!-

ث!ي!صيع!فينج...ث

جىشكصم!ض!-+-مسه- صع!يبمع-!+--
مم!ج!ي!مطه!بب!؟+سى-صصسي!ضى

ل!ىم!عق

ك!"-*.

،!همث!

كلأمىث!نكم!
طام!"م!،-5

*ص!حه-ا
."!مس-،صم!"!هص!ص!!صسى!،صه!!"!ى
!!*سا-+*

ه!طه!ىه
ع!جم!!م!صمثقه

ص!ا"هعه-!رر
+--م!-!
-صد"-!ه6

جم!ختلآ!هثض!ض
ب

!!تأور-تعى
!-يه--س!
!مء-!ى

--!تفتهمى
-مم!ص!-ك!-"س!ع!-ث!!

!لا-ىصى-صمصان!ه
تاف!ت!!!ئ!ه

ئفت:---

ضمض!خن!صلإع!
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اول..موسىسصرةالدكتورة

ذرةعالمةواول.عربيةنرةعالمة

الموساداصابعكانت..العالمفيتغتال

بأمر!كا.مقتلهاوراء

معقال!ى693
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الموسادخططت.غال!.بطرس

بوالممطةالقاهرةفيلاغتياله

ثبلماحتى،الإسلاميةالجماعات

نباترشيحهرسميامصرتعلن

للأممالعامالسكرترلمنصب

لتصفيةابديتواصلفي..المتحالة

..)!بأولاولأالعربيةالعقول

793معقال!ى
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مقزز..إسرائيلينسائيشكل..مصراتيفا!ة

للتجسسمصرإلىمصراتيصبحيوالدهامعجاءت

.؟الزواجعليهاعرضمصوفااناحد!صدنفهل

مؤسسةصاحبماكسووو..روبرت

..لندنقالعملاقةالصحفية)مرورا

عملياتفيوشر!االموسادوعميل

اورباببنوكالقذرةالأموالغسيل

الكثرعرفولأنه.السوفييتيوالاتحاد

فتم..بتصفيتهالقراركان.الأسرار.من

..إسبانيامنبالقربالبحرالىاستدراجه

بهوالقىهواءبفقاعةحقنهجرىحيث

جثمانهقالإسرانيليونوشمع..الماءفي

بداخلهملكن.ظاهوسنوحزناسف

..))القتلةوثساوةالسفاحينمكر

معقالصى893
http://www.al-maktabeh.com



لمماطيرتغلفهم..وارضماوى..عنكبحثونعراكاجياغاجاءوااطرضبقاعكلمن

..فعالهمعلىالغرببصمتاحتموالكنهم..الحقيقة3لصحتهالمماسلاتوراتية

.)1.وحهلة.نرهابيون.بانهماطرضيصحابوشهمون..ومذبحهم..وا!رهابهم..وثذاراتهم

993معقسى
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تزاسسيدةاول.مانر.جولدا

فيوللت..إسرانيلفيالحكومة

تحلملفلسطينوهاجرتاوكرانيا

الدولةوإقامةالسكانبطرد

عامبالانتحارومكرت،الصهيونية

للقادةالموتقانمةبإعدادأمرت*910

لعمليةانتقافاالفلسطينيين

)الأمراسمواطلقت..ميونيخ

عليالأسطورةالفدانيعلىالأحمرا

تشهدقبلماوماتت..سلامةحسن

اغتياله.

طقسى004
http://www.al-maktabeh.com



سابقوزراءرئيس..باراكإ!ود

نسانيةملابسارتدى..لاسرانيل

منفو!فاوثادداعرةبامراةوتشبه

الزعماءلاغتيالبروتفيالقتلة

بعدوشارك..الثلاثةالفلسطينيين

..تونسفيجهادابواغتيالفيذلك

جميعبدولةالعالميعزفكيف

اياديهمتقطر..قتلةحكامها

؟.بالدماء

رئيشاكان.نتانياهو.()بيبي

خالدباغتيالامرعندماللوزراء

معاهدةبرغم،الأردنفيمشعل

!توقعهل.لكن..البلدكنبينالسلام

منمطروذاحافياابوهجاءرجلمن

غيرفلسطينفيالأمنليتسولوارسو

.؟هذا

104السوملعق
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ا!رأ!لا5)ا!دافى
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ا-

-2

ا!لر

قتلة.-إرهابيون-عملاء..الإسرائيليالموساد:كورشونوفيفجيذي

2002-دمثق.للطباعةحوراندار.سليمانمخلوف:ترجمة

فاضل.مالك/فاضلعمارترجمة)يوميات(.السلاممعركة:بيريزشمعون

5991-عمان.الأردنيةالمملكةللنشر.الأهلية

المركز.الصهيونيةالمخابراتملففيالعربيةالمنطقة:الدينزهرصالحد.

8591.-بيروت.التوثيقيةللأبحاثالعربي

حزامة،برهوممحمودترجمة.الموسادأمراء:وافيفدان،صيلمانيوسف

1991-بيروتوالنشر.للدراساتالعربيةالمؤسسة.حبايب

9891-بيروت.الجيلدار.والعالمالمخابرات:الجزائريسعيد

ترجمة.الإسرائيليةالمخابراتلجهازالسريةالملفات..الموساد:واينرولاند

3991.-القاهرة.رجبمكتبة.الكريمعبدمجدي،غنيمطلعت(

الحرفدار.فرحاتإياس:ترجمة.التجسستقنية:يوستجراهام

3991-بيروت.العربي

التحريرلمنظمةالحقيقيةالقصة:هاليفيدافيد،لفنجستون.ص.نيل

2991-القاهرة.العربيللإعلامالزهراء.الفلسطينية

-لندنالرافد.دارالمجهر.تحتالإسرائيليةالجاسوسية:العلويأيمن

3991.

جع)لراوا
504

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


دار.67910791/سنواتالثلاثحرب:أول(الفريق)فوزيمحمد-15

8491.-الربيالمستقبل

ترجمة.وارتزاقوأكاذيباغتيالات-الموسادانحطا!:توماسجوردون-11

0002-بيروت.والتوزيعللنشربيسان.معتوقمحمد

أحمدترجمةللمولاد.السريالتاريخ..جدعونجواسيس:توماسجوردون-12

9991-سطوركتابشرشر.مجدي،شاهينعمر

الإسرائيلية.للاستخباراتالسريةالحروب:موري!ىبذي،بلاكإيان-13

8991-بيروت.العربيالحرفدار.فرحاتإلياسالركنالعقيدترجمة

الإسرائيلية.السريةالوحداتعملياتداوود..عينةفولاتإيريشىد.-14

8791-بالقاهرةمدبوليمكتبةجانو.أسيمةترجمة

الجزء67910يونيةحربقصة..الآ)هةتحطيم:رمضانالعظيمعبدد.-15

8891-بالقاهرةمدبوليمكتبة.الأول

مروعةصورة.الخداعطريقعن:هولىكلير،أوستروفسكيفيكتور-16

للدراساتالعربيةالمؤس!ة.وآخرينالكياليماهرترجمة.الداخلمنللموساد

0991-بيروتوالنشر.

عربيةحربيةطائرةأولوهروب..700العملية:الفالوجيفريد-17

3002-القاهرة.مدبوليمكتبة..لإسرائيل

العربي.القوميوالأمن..الإسرائيليالنوويالبرنابم:عطيةحامدممدوحد.-18

7991-الأسرةمكتبة
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الصالحاتالنساءأخبار.اليهود.عندالجنس:السقاحجازيأحمد-91

3002-القاهرة-دمشق.العربيالكتابدار.إلرائيلبذيمنوالفاسدات

مدبولي.مكتبة.العالميةالمخابراتملفاتمنمجهولةأوراق:المرصفيطلعت-25

5991-القاهرة

دارمنشورات.وحقائقأسرار.الإسرائيليةالمخابرات:.عباسيعدنانقصي-21

02"ا-دمثق.الدينعلاء

عبدد.العلا،أبورمضاند.ترجمةالموساد.عميلةإريكا..:ديشيلوليم-22

3991-القاهرةالمغير.مدبولي.حسنةالعظيم

حكمتترجمة.المضادةوالجاسوسيةالجاسوسية-بليدوفسكاوبلغ23

1991-باريس-بيروت.المتوسطالبحرمنشورات.البعييذي

العربية.الحضارةمركز.المخابراتولعبةالجاسوسيةأسرار:هلاليوسف-24

8991-القاهرة

للجنرالاتالسريةالملفات-فلسطينحربوثائق:أحمدسيدرفعتد.-25

9891-القاهرة.مدبوليمكتبة.العرب

للنشرالعربيالمركز.الأمريكيةللمخابراتالسريةالتقارير:العربيإبراهيم-26

.إصدارتاريخبدون،القاهرة-الإسكندرية.والتوزيع

اليهوديةالحركاتفيدراسة..الخفيةاليد:المسيريالوهابعبدد.-27

0002-الأسرةمكتبة.والسريةا)!دات

جمعالراوالر!ا
7.!ا
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دارترجمة.الإسرائيليةللمخابراتالسريةالعمليات:ديكونريتشارد-28

8791-دمشق.طلاس

المؤسسة.أفيونياللطيفعبدترجمة.الاستخباراتحرب:كاندايفيد-92

8291-بيروتوالنشر.للدرالاتالعربية

المؤسسة.السريالإسرائيليةالمخابراتجهازالموساد..:إيزنبرجدينيس-03

8191-بيووتوالنشر.للدرالاتالعربية

والنشر.للدراساتالعربيةالمؤسسة.الإسرائيليةالاستخبارات:عمارنزار-31

7691-بيروت

دارعنأجزاء()ستةالعالمفىالسياسيةالاغتيالاتأشهر:الخيرأبوهانى-32

القاهرة-دمشق،العربىالكتاب

الطبع()تحتوالمسلمينالعربعلماء:عبدالفتاحعلى-33

العربية:والدورياتالصحف

)الوسط(،(،)الحوادث،()الشراع،(العربي)الكفاح،()القدسمنأعداد

،)المعركة(،)سوريا(،(العسكرية)المجلة،)استراتيجيا(،(اليوسف)روز

)أكتوبرا،،(ساعة)آخر،()العالم،بيروت)الأحرالأ(،العربي)الوطن

(،)الحياةالأوسط(،)الشرق،(العربي)الموقف،)الأهرام(،)الدوحة(

،)الصياد(،(اليوم)المرأة،()اليقظة،)الأنباء(،)المصورا،()البيان

العربى()الأسبوع

804

جحلمرالروالممماا
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الكاتبأكلمالىجميعتطلب

اطللللا

إ ا-/-اأ!ااا

ا-3.اهـ-أاأ

121،اأ!ش

مغ

!!لاغايمبماكأألافيننخ!

-القاهرةالمهندسين-النيلوادىشارع25

النيلوادىشارعمنشفيقمحمدشارع5

القاهرة-المهندسين

2832802:فاكس65927029434603-9529302-:تليفون

،-وللاآا:آ"لا!لاهآ"ألالأههآ"؟-!+ه5هول

جع)الراولرلمماا
904
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أالف!رلللت!

!كثي!ول

411جعالروالمراا!
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وتقديرشكر

ءالإهدا

الموسادشريعةفيالجسديةالتصفية

الثلاثةالفلسطينيينالقادةواغتيالفردانعملية

النرويجفيالمغربيالجرسوناغتيال

بيروتفيالأحموالأميراغتيال

تونسفيجهادأبواغتيال

مالطافيالشقاقيفتحيالدكتوراغتيال

عمانفيمشعلخالداغتيالمحاولة

لبنانفىاللهحزبعامأميناغتيال

بيروتفيمغنيةعماداغتيالمحاولة

بيروتفياللهنصرحسناغتيالمحاولة

الثلاثةالعراقيينالطياريناغتيال

العربالعلماءاغتيال

مشرفة-د.مصطفى

موسىسميغد.-

،الجمالأحمدد.-

-د.سميرنجيب

الفهرست

7

91

53

77

131

143

175

185

225

243

103

403

503

311

316

413

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.القليذينبيلد.-

فليفل.نبيلد.-

بدير.سعيدد.-

المشديحيى-د.

قشامصواريخمخترععؤادسائد-

يختهفوقهواءبفقاعةماكسويلاغتيال

بروكسل.فيبولجيرالدالعالماكتيال

.القاهرةفيغاليبطرسالدكتوراغتيالمحاولة

حسين.صداملاغتيالالسعي

.الصورملحق

والمراجعالمصادر

414

318

032

032

324

932

337

357

375

363

381

304

الفهرست
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